
VI. 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s předpisy EU 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., 

celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

ČÁST 

PRVNÍ 

Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

Poznámka 

pod čarou 
č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek 

doplňuje věta  
Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 

2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde 

o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a 

určitých domácích dodání zboží. 

32019L1995 Čl. 2 

odst. 1, třetí 

pododst. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

§ 4 odst. 1 

písm. n) 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

n) provozovatelem elektronického rozhraní osoba 

povinná k dani, která za použití elektronického 

rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, 

portálu nebo obdobného prostředku, usnadňuje 

dodání zboží nebo poskytnutí služby podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném 

systému daně z přidané hodnoty7e), 

32017L2455 Čl. 2 odst. 2 

(čl. 14a) 

Článek 14a 

1. Pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického 

rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo 

podobný prostředek, usnadňuje prodej na dálku u zboží dovezeného 

ze třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, jejichž skutečná 
hodnota nepřesahuje 150 EUR, má se za to, že toto zboží obdržela a 

dodala sama. 

2. Pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického 

rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo 

podobný prostředek, usnadňuje dodání zboží ve Společenství 

osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství osobě 
nepovinné k dani, má se za to, že toto zboží sama obdržela a dodala 

sama. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 11 

(čl. 242a 

odst. 1) 

1. Pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického 

rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo 

podobný prostředek, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služeb 

ve Společenství osobě nepovinné k dani v souladu s hlavou V, má 

povinnost o těchto dodáních nebo poskytnutích uchovávat záznamy. 
Tyto záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, aby správci 

daně členského státu, v němž jsou tato dodání zboží nebo poskytnutí 

služeb zdanitelná, umožnily ověřit, zda byla daň správně zúčtována. 

§ 4 odst. 6 

písm. a) 

(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona 

nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely 

32006L0112 Článek 17  

 odst. 2 

2. Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání 

nebo přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
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a) zasílání zboží prodeje zboží na dálku do členského 

státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

písm. a) a) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území členského 

státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínek 

stanovených v článku 33; 

32017L2455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 1 

(čl. 14 

odst. 4 

pododst.1) 

 

 

 

 

 

4. Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) „prodejem zboží na dálku uvnitř Společenství“ dodání zboží, 

které bylo odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet 

z jiného členského státu než členského státu ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží pořizovateli, a to i pokud do jeho přepravy či 

odeslání dodavatel zasahuje nepřímo, jsou-li splněny tyto 
podmínky: 

a) dodání zboží se uskutečňuje pro osobu povinnou k dani nebo 

právnickou osobu nepovinnou k dani, jejíž pořízení zboží uvnitř 

Společenství není předmětem DPH podle čl. 3 odst. 1, nebo pro 

jinou osobu nepovinnou k dani; 

b) předmětem dodání je zboží jiné než nové dopravní prostředky a 

než zboží, jež je dodáváno s montáží nebo instalací, ať již se 

zkušebním provozem nebo bez něj, dodavatelem nebo na jeho účet; 

32017L2455  Čl. 2 odst. 3 

(čl. 33 

písm. a)) 

Odchylně od článku 32: 

a) za místo dodání u prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství se 

považuje místo, kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo 

přepravy pořizovateli; 

§ 4 odst. 9 a 

10 

(9) Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto 

zákona rozumí dodání zboží, pokud  

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu 

odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání 

nebo přepravy  

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo 

2. třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke směrnici o společném systému daně z 

přidané hodnoty7e), osoba povinná k dani, která zboží 

dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy, 

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží 

není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo 

přepravy předmětem daně, a  

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o 

32017L2455 Čl. 2 odst. 1 

(čl. 14 

odst. 4) 

4. Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) „prodejem zboží na dálku uvnitř Společenství“ dodání zboží, 

které bylo odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet 

z jiného členského státu než členského státu ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží pořizovateli, a to i pokud do jeho přepravy či 

odeslání dodavatel zasahuje nepřímo, jsou-li splněny tyto 
podmínky: 

a) dodání zboží se uskutečňuje pro osobu povinnou k dani nebo 

právnickou osobu nepovinnou k dani, jejíž pořízení zboží uvnitř 

Společenství není předmětem DPH podle čl. 3 odst. 1, nebo pro 

jinou osobu nepovinnou k dani; 

b) předmětem dodání je zboží jiné než nové dopravní prostředky a 

než zboží, jež je dodáváno s montáží nebo instalací, ať již se 

zkušebním provozem nebo bez něj, dodavatelem nebo na jeho účet; 

2) „prodejem na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo 

třetích zemí“ dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno 
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dodání zboží s instalací nebo montáží. 

(10) Prodejem dovezeného zboží na dálku se pro účely 

tohoto zákona rozumí prodej zboží na dálku s tím, že 

je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země. 

dodavatelem nebo na jeho účet ze třetího území nebo třetí země 

pořizovateli v členském státě, a to i pokud do jeho přepravy či 
odeslání dodavatel zasahuje nepřímo, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

a) dodání zboží se uskutečňuje pro osobu povinnou k dani nebo 

právnickou osobu nepovinnou k dani, jejíž pořízení zboží uvnitř 

Společenství není předmětem DPH podle čl. 3 odst. 1, nebo pro 

jinou osobu nepovinnou k dani; 

b) předmětem dodání je zboží jiné než nové dopravní prostředky a 

než zboží, jež je dodáváno s montáží nebo instalací, ať již se 
zkušebním provozem nebo bez něj, dodavatelem nebo na jeho účet. 

§ 6c odst. 1 (1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která 

poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou 
služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, 

nebo která uskutečňuje zasílání zboží prodej zboží na 

dálku nebo prodej dovezeného zboží na dálku do 

tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to 
prostřednictvím své provozovny umístěné mimo 

tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí těchto služeb 

nebo dodání tohoto zboží. 

32006L0112 Čl. 283 

odst. 2 

2. Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto oddílu jiná 

plnění než ta, která jsou uvedena v odstavci 1. 

§ 6fa Zahraniční osoba, která uskuteční dodání zboží 

provozovateli elektronického rozhraní podle § 13a 

odst. 2 s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne 

dodání tohoto zboží. 

32019L1995 Čl. 1 odst. 6 

(čl. 272 

odst. 1 

písm. b) 

1. Členské státy mohou zprostit tyto osoby povinné k dani 

některých nebo všech povinností uvedených v kapitolách 2 až 6: 

b) osoby povinné k dani, které neuskutečňují žádné z plnění 

uvedených v článcích 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 a 141; 

32019L1995 Čl. 1 odst. 3 

(čl. 136a) 

Pokud se podle čl. 14a odst. 2 má za to, že osoba povinná k dani 

obdržela a dodala zboží sama, osvobodí členské státy dodání tohoto 

zboží dotyčné osobě povinné k dani od daně. 

§ 6j (1) Osoba povinná k dani, která není plátcem a která 

bude uskutečňovat vybraná plnění v rámci režimu 

Evropské unie nebo dovozního režimu zvláštního 

režimu jednoho správního místa, je identifikovanou 

osobou ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud 

a) má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na 

území Evropské unie sídlo, 

b) je v tuzemsku zahájeno odeslání nebo přeprava 

zboží, které je vybraným plněním, nebo 

32008L008  Čl. 5 

odst. 15 

(čl. 369d) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, je 

pro zdanitelná plnění uskutečňovaná v rámci tohoto režimu 

identifikována pro účely DPH pouze v členském státě identifikace. 

K tomuto účelu použije členský stát osobní identifikační číslo pro 

DPH, které již bylo osobě povinné k dani přiděleno pro účely plnění 
jejích povinností v rámci vnitřního systému. 

Na základě informací použitých pro tuto identifikaci mohou členské 

státy spotřeby vést vlastní identifikační systémy. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 17 

1. Členský stát identifikace přidělí osobě povinné k dani využívající 

tento zvláštní režim osobní identifikační číslo pro DPH pro účely 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMDKSAEN)



 

4 

 

c) má v Norském království sídlo, nebo provozovnu, 

nemá-li na území Evropské unie sídlo ani provozovnu. 

(2) Osoba povinná k dani, která není plátcem, má 

v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území 

Evropské unie sídlo, a která bude jako 

zprostředkovatel plnit jménem a na účet osoby 

uskutečňující vybraná plnění povinnosti vyplývající 

z použití dovozního režimu, je identifikovanou osobou 

ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, 

kterým je tato osoba registrována. 

(čl. 369q 

odst. 1) 

využití tohoto zvláštního režimu a sdělí jí je elektronickými 

prostředky. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 17 

(čl. 369q 

odst. 2 a 3)) 

2. Členský stát identifikace přidělí zprostředkovateli osobní 

identifikační číslo a sdělí mu je elektronickými prostředky. 

3. Členský stát identifikace přidělí osobní identifikační číslo pro 

DPH pro účely využití tohoto zvláštního režimu zprostředkovateli 

za každou osobu povinnou k dani, za niž je určen. 

§ 7 odst. 5 (5) Odstavec 3 se nepoužije na dodání zboží podle 

§ 13a. 

320018L1910 Čl. 1 odst. 2 

(čl. 36a 

odst. 4) 

4. Tento článek se nepoužije na situace, na něž se vztahuje článek 

14a. 

§ 8 odst. 1 (1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, 

kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo 

přepravy. 

32017L2455  Čl. 2 odst. 3 

(čl. 33 

písm. a)) 

Odchylně od článku 32: 

a) za místo dodání u prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství se 

považuje místo, kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo 
přepravy pořizovateli; 

§ 8 odst. 2 

 

 

 

 

(2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, 

kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo 

přeprava začíná, pokud 

a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo  

1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních 

členských státech, nebo  

2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze 

v jednom členském státě,  

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského 

státu odlišného od členského státu, ve kterém má 

osoba, která zboží prodává, sídlo, nebo provozovnu, a 

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně 

nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR 

nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití 

směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální 

bankou pro den 5. prosince 2017; celkovou hodnotou 

příslušných plnění se pro účely určení místa plnění 

rozumí hodnota 

32006L0112 Čl. 32 Pokud je zboží odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo 

pořizovatelem nebo třetí osobou, považuje se za místo dodání 
místo, kde se zboží nachází v okamžiku zahájení svého odeslání 

nebo přepravy pořizovateli. 

32017L2455  Čl. 2 odst. 3 

(čl. 33 

písm. a)) 

Odchylně od článku 32: 

a) za místo dodání u prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství se 

považuje místo, kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo 
přepravy pořizovateli; 

32017L2455 Čl. 2 odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 1) 

1. Ustanovení čl. 33 písm. a) a článku 58 se nepoužijí, jsou-li 

splněny tyto podmínky: 

a) dodavatel nebo poskytovatel je usazen, nebo není-li usazen, má 

bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, pouze v jednom 
členském státě; 

b) služby jsou poskytovány osobám nepovinným k dani, které jsou 

usazeny, mají bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, v 

kterémkoli jiném členském státě než členském státě uvedeném v 

písmeni a), nebo zboží je odesláno nebo přepravováno do 

kteréhokoli jiného členského státu než členského státu uvedeného v 
písmenech a); a 
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1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny 

podmínky podle písmen a) a b), a 

2. telekomunikační služby, služby rozhlasového 

a televizního vysílání a elektronicky poskytované 

služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud 

jsou splněny podmínky podle § 10i odst. 3 písm. a) a b). 

c) celková hodnota služeb poskytnutých podle písmene b), bez 

DPH, nepřesáhne v běžném kalendářním roce částku 10 000 EUR 

nebo ekvivalent této částky v národní měně a nepřesáhla tuto 

částku ani v průběhu předchozího kalendářního roku. 

§ 8 odst. 3 (3) Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým 

celková hodnota příslušných plnění bez daně 

překročila částku nebo její ekvivalent podle odstavce 2 

písm. c), je místo plnění podle odstavce 1. 

32017L2455 Čl. 2 odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 2) 

2. Je-li v průběhu kalendářního roku prahová hodnota uvedená v 

odst. 1 písm. c) překročena, použijí se od tohoto okamžiku čl. 33 

písm. a) a článek 58. 

§ 8 odst. 4 (4) Osoba, která prodává zboží na dálku podle 

odstavce 2, se může rozhodnout, že se místo plnění určí 

podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak 

postupovat alespoň do konce druhého kalendářního 

roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se 

takto rozhodla. 

32017L2455 Článek 2 

odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 3) 

3. Členský stát, na jehož území se nachází zboží v okamžiku 

zahájení svého odeslání nebo přepravy nebo kde jsou usazeny osoby 
povinné k dani poskytující telekomunikační služby, služby 

rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované 

služby, poskytne osobám povinným k dani uskutečňujícím plnění 

splňující podmínky podle odstavce 1 možnost se rozhodnout, že se 
místo dodání určí podle čl. 33 písm. a) a místo poskytnutí podle 

článku 58, přičemž toto rozhodnutí se v každém případě vztahuje na 

dva kalendářní roky. 

§ 8a písm. a) Místem plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku 

je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy, pokud je 

a) zboží odesláno nebo přepraveno do členského státu 

odlišného od členského státu dovozu, nebo 

32017L2455  Čl. 2 odst. 3 

(čl. 33 

písm. b)) 

Odchylně od článku 32: 

b) za místo dodání u prodeje na dálku u zboží dovezeného ze třetích 

území nebo třetích zemí do jiného členského státu než členského 

státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží pořizovateli se 

považuje místo, kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo 

přepravy pořizovateli; 

§ 8a písm. b) Místem plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku 

je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy, pokud je 

b) na tento prodej použit dovozní režim zvláštního 

režimu jednoho správního místa. 

32017L2455  Čl. 2 odst. 3 

(čl. 33 

písm. c)) 

Odchylně od článku 32: 

c) má se za to, že se místo dodání u prodeje na dálku u zboží 

dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí do členského státu 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží pořizovateli nachází v tomto 

členském státě, pokud má být DPH z dotyčného zboží přiznána ve 
zvláštním režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4. 

§ 10i odst. 3 

písm. a) 

(3) Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby osobou, 

která má sídlo v jednom členském státě a nemá 
provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo 

mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom 

členském státě, pokud 

a) místo příjemce služby podle přímo použitelného 

32017L2455 Čl. 2 odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 1 

písm. a) a 
b)) 

1. Ustanovení čl. 33 písm. a) a článku 58 se nepoužijí, jsou-li 

splněny tyto podmínky: 

a) dodavatel nebo poskytovatel je usazen, nebo není-li usazen, má 

bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, pouze v jednom 
členském státě; 

b) služby jsou poskytovány osobám nepovinným k dani, které jsou 
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předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke směrnici o společném systému daně z 

přidané hodnoty7e), je v členském státě odlišném od 

členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu 

sídlo nebo provozovnu, a   

usazeny, mají bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, v 

kterémkoli jiném členském státě než členském státě uvedeném v 
písmeni a), nebo zboží je odesláno nebo přepravováno do 

kteréhokoli jiného členského státu než členského státu uvedeného v 

písmenech a); a 

§ 10i odst. 3 

písm. b) 

(3) Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby osobou, 

která má sídlo v jednom členském státě a nemá 

provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo 

mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom 
členském státě, pokud 

b) celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila 

v příslušném ani bezprostředně předcházejícím 

kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky 

v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného 

Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017. 

b) celková hodnota příslušných plnění bez daně 

nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce částku nebo její 

ekvivalent podle § 8 odst. 2 písm. c). 

32017L2455 Čl. 2 odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 1 

písm. c)) 

1. Ustanovení čl. 33 písm. a) a článku 58 se nepoužijí, jsou-li 

splněny tyto podmínky: 

c) celková hodnota služeb poskytnutých podle písmene b), bez 

DPH, nepřesáhne v běžném kalendářním roce částku 10 000 EUR 

nebo ekvivalent této částky v národní měně a nepřesáhla tuto 

částku ani v průběhu předchozího kalendářního roku. 

§ 10i odst. 4 (4) Místem plnění při poskytnutí služby osobě 

nepovinné k dani, kterou celková hodnota příslušných 

plnění bez daně překročila částku nebo její ekvivalent 

podle § 8 odst. 2 písm. c), je místo plnění podle 

odstavce 1. 

32017L2455 Čl. 2 odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 2) 

2. Je-li v průběhu kalendářního roku prahová hodnota uvedená v 

odst. 1 písm. c) překročena, použijí se od tohoto okamžiku čl. 33 

písm. a) a článek 58. 

§ 10i odst. 5 (5) Osoba poskytující službu podle odstavce 3 se může 

rozhodnout, že místo plnění se určí podle odstavce 1. 

V takovém případě je povinna tak postupovat alespoň do 
konce druhého kalendářního roku bezprostředně 

následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto 

rozhodla. 

32017L2455 Čl. 2 odst. 7 

(čl. 59c 

odst. 3) 

3. Členský stát, na jehož území se nachází zboží v okamžiku 

zahájení svého odeslání nebo přepravy nebo kde jsou usazeny osoby 

povinné k dani poskytující telekomunikační služby, služby 
rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované 

služby, poskytne osobám povinným k dani uskutečňujícím plnění 

splňující podmínky podle odstavce 1 možnost se rozhodnout, že se 

místo dodání určí podle čl. 33 písm. a) a místo poskytnutí podle 
článku 58, přičemž toto rozhodnutí se v každém případě vztahuje na 

dva kalendářní roky. 

§ 13a odst. 1 (1) Prodej dovezeného zboží na dálku, jehož  vlastní 

hodnota nepřesahuje 150 EUR, který usnadňuje 

provozovatel elektronického rozhraní, se považuje za 

a) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 

32017L2455 Čl. 2 odst. 2 

(čl. 14a 

odst. 1) 

1. Pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického 

rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo 

podobný prostředek, usnadňuje prodej na dálku u zboží dovezeného 

ze třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, jejichž skutečná 

hodnota nepřesahuje 150 EUR, má se za to, že toto zboží obdržela a 
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uskutečněné bez odeslání nebo přepravy a  

b) prodej dovezeného zboží na dálku provozovatelem 

elektronického rozhraní. 

dodala sama. 

32019L1995 Čl. 1 odst. 1 

(čl. 36b) 

Pokud se podle článku 14a má za to, že osoba povinná k dani 

obdržela a dodala zboží sama, jsou odeslání nebo přeprava zboží 

přičteny dodání uskutečněnému touto osobou povinnou k dani. 

§ 13a odst. 2 (2) Dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k 

dani na území Evropské unie, které usnadňuje 

provozovatel elektronického rozhraní, se považuje za  

a) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 

uskutečněné bez odeslání nebo přepravy a  

b) prodej zboží na dálku provozovatelem 

elektronického rozhraní, nebo dodání zboží 

provozovatelem elektronického rozhraní osobě 

nepovinné k dani uskutečněné s odesláním nebo 

přepravou. 

32017L2455 Čl. 2 odst. 2 

(čl. 14a 

odst. 2) 

2. Pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického 

rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo 

podobný prostředek, usnadňuje dodání zboží ve Společenství 

osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství osobě 

nepovinné k dani, má se za to, že toto zboží sama obdržela a dodala 
sama. 

32019L1995 Čl. 1 odst. 1 

(čl. 36b) 

Pokud se podle článku 14a má za to, že osoba povinná k dani 

obdržela a dodala zboží sama, jsou odeslání nebo přeprava zboží 
přičteny dodání uskutečněnému touto osobou povinnou k dani. 

§ 16 odst. 3 

písm. b) 

b) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, která nemá sídlo v tuzemsku, nebo 
zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá 

provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování 

ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží 

odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do 
tuzemska, 

32006L0112 Čl. 21 Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu se považuje i případ, 

kdy osoba povinná k dani použije pro účely svého podnikání zboží, 
které bylo odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo na její účet 

z jiného členského státu, v němž dotyčná osoba dané zboží vyrobila, 

vytěžila, zpracovala, zakoupila nebo pořídila ve smyslu čl. 2 odst. 1 

písm. b) nebo do nějž je tato osoba povinná k dani dovezla v rámci 
svého podnikání. 

§21 odst. 4 

písm. k) 
bod 1 

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 

k) dnem přijetí úplaty v případě 

1. dodání zboží podle § 13a  

32019L1995 Čl. 1 odst. 2 

(čl. 66a) 

Odchylně od článků 63, 64 a 65 se zdanitelné plnění při dodání 

zboží osobou povinnou k dani, o níž se má za to, že obdržela a 
dodala zboží sama v souladu s článkem 14a, a dodání zboží této 

osobě povinné k dani uskutečňuje a daňová povinnost vzniká 

okamžikem přijetí platby. 

§21 odst. 4 

písm. k) 

bod 2 

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 

k) dnem přijetí úplaty v případě 

2. prodeje dovezeného zboží na dálku, na který je 

použit dovozní režim zvláštního režimu jednoho 

správního místa. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369n) 

Při prodeji na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo 

třetích zemí, u něhož se přiznává daň podle tohoto zvláštního 

režimu, je zdanitelné plnění uskutečněno a daňová povinnost vzniká 

v okamžiku dodání zboží. Zboží se považuje za dodané v okamžiku 
přijetí platby za zboží. 

§ 21 odst. 8 8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v 

tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se 
zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním 

dnem každého kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto 

32010L0045 Čl. 1 

odst. 2 

(čl. 64 

odst. 2) 

2. Dodávání zboží, které probíhá po dobu delší než jeden kalendářní 

měsíc, je-li v souladu s podmínkami stanovenými v článku 138 
zboží odeslané nebo přepravené do členského státu jiného než státu 

zahájení odeslání nebo přepravy dodáváno osvobozené od daně, 

nebo je-li zboží přemísťováno osvobozené od daně do jiného 
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plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije v případech 

podle odstavce 4 písm. b) nebo k). 

členského státu osobou povinnou k dani pro účely jejího podnikání, 

se považuje za uskutečněné uplynutím každého kalendářního 
měsíce, dokud dodávání zboží neskončí. 

Poskytování služeb, z něhož má podle článku 196 povinnost odvést 

daň příjemce služeb, které probíhá po dobu delší než jeden rok a 

které nevede k vyúčtováním nebo platbám během tohoto období, se 

považuje za uskutečněné uplynutím každého kalendářního roku, 

dokud poskytování služeb neskončí. 

Členské státy mohou stanovit, že v některých případech, jiných než 

těch uvedených v prvním a druhém pododstavci, se dodávání zboží 
a poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, považují za 

uskutečněná alespoň jednou ročně. 

32019L1995 Čl. 1 odst. 2 

(čl. 66a) 

Odchylně od článků 63, 64 a 65 se zdanitelné plnění při dodání 

zboží osobou povinnou k dani, o níž se má za to, že obdržela a 

dodala zboží sama v souladu s článkem 14a, a dodání zboží této 

osobě povinné k dani uskutečňuje a daňová povinnost vzniká 

okamžikem přijetí platby. 

§ 28 odst. 1 

písm. b) 

(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě 

b) zasílání zboží prodeje zboží na dálku do tuzemska s 

místem plnění v tuzemsku; to neplatí pro prodej zboží 

na dálku, na který je použit zvláštní režim jednoho 

správního místa,   

32017L2455  Čl. 2 

odst. 10 

(čl. 220 

odst. 1, 

bod 2) 

1. Každá osoba povinná k dani zajistí, že buď ona sama, nebo 

pořizovatel zboží nebo příjemce služby, nebo jejím jménem a na její 

účet třetí osoba vystaví fakturu v těchto případech: 

2) za dodání zboží uvedená v článku 33, pokud osoba povinná k 

dani nevyužívá zvláštní režim podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 3; 

§ 30 odst. 2 

písm. b) 

(2) Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený 

daňový doklad v případě 

b) zasílání zboží prodeje zboží na dálku nebo prodeje 

dovezeného zboží na dálku do tuzemska s místem plnění 

v tuzemsku, 

32010L0045 Čl. 1 

odst. 14  

(čl. 220a 

odst. 2) 

2. Členské státy nedovolí osobám povinným k dani vystavit 

zjednodušenou fakturu, pokud musí být faktury vystaveny podle 

čl.  220 odst. 1 bodů 2 a 3 nebo pokud zdanitelné dodání zboží nebo 
poskytnutí služby uskuteční osoba povinná k dani, která není 

usazena v členském státě, v němž je daň splatná, nebo jejíž 

provozovna v tomto členském státě se neúčastní dodání zboží nebo 

poskytnutí služby ve smyslu článku 192a, a osobou povinnou 
odvést daň je osoba, jíž je zboží dodáno nebo služba poskytnuta. 

§ 46 odst. 1 

písm.  a) a b) 

(1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v 

případě nedobytné pohledávky, pokud   

a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v 

exekučním řízení vedeném proti dlužníkovi podle 
exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, 

a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení 

uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně nelze 

provést, pokud exekuci není možné provést z důvodu 

32006L0112 Čl. 90 1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li cena zcela 

nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po uskutečnění plnění, 
základ daně se přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými 

státy. 

2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě 

celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 
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stanoveného právním předpisem upravujícím jiné řízení 

než exekuční řízení podle exekučního řádu,   

b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v 

exekučním řízení vedeném proti dlužníkovi podle 
exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro 

nemajetnost dlužníka,  

§ 46 odst. 3 

písm. h) 

(3) Opravu základu daně podle odstavce 1 nelze provést, 

pokud  

h) dlužník přestal být plátcem. 

32006L0112 Čl. 90 1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li cena zcela 

nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po uskutečnění plnění, 

základ daně se přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými 

státy. 

2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě 

celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 

§ 46 odst. 7 (7) Dlužníkem se pro účely daně z přidané hodnoty 

rozumí plátce, který přijal osoba, která jako plátce 

přijala od věřitele zdanitelné plnění, za které nebyla 

poskytnuta úplata nebo její část, a jejíž povinnost 

poskytnout úplatu za toto zdanitelné plnění nezanikla. 

32006L0112 Čl. 90 1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li cena zcela 

nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po uskutečnění plnění, 

základ daně se přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými 

státy. 

2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě 

celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 

§ 46b odst. 1 

a 2 

(1) Věřitel je povinen změnit výši opravy základu daně 

určené určenou kvalifikovaným odhadem, pokud  

a) nastaly skutečnosti zakládající oprávnění k provedení 

opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky 

podle § 46 odst. 1 písm. a) až d) a   

b) z těchto skutečností vyplývá, že skutečná výše základu 

daně stanoveného z neobdržené úplaty neodpovídá výši 
opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem.   

 (2) Změnit výši opravy základu daně podle odstavce 1 

nelze, pokud je absolutní hodnota rozdílu mezi skutečnou 

výší opravy základu daně a výší opravy určené určenou 

kvalifikovaným odhadem nižší než 1 000 Kč. 

32006L0112 Čl. 90 1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li cena zcela 

nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po uskutečnění plnění, 

základ daně se přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými 
státy. 

2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě 

celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 

§ 46e odst. 2 

písm. a) 

(2) Věřitel je povinen vystavit opravný daňový doklad  

a) v případě změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem do 30 dnů ode dne zjištění 

skutečností, na základě kterých mu vznikla povinnost 

změnit výši opravy základu daně určené určenou 

kvalifikovaným odhadem, 

32006L0112 Čl. 90 1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li cena zcela 

nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po uskutečnění plnění, 

základ daně se přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými 

státy. 

2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě 

celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 
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§ 63 odst. 1 

úvodní část a 

písm. k) 

(1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena 

dále uvedená osvobozená plnění za podmínek stanovených 

v § 64 až 71h: 

k) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 

(§ 71h). 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 3 

(čl. 169 

písm. b)) 

Kromě odpočtu podle článku 168 má osoba povinná k dani nárok na 

odpočet daně podle uvedeného článku, jsou–li zboží a služby 

použity za účelem těchto jejích plnění: 

b) plnění osvobozených od daně podle článků 136a, 138, 142 nebo 

144, článků 146 až 149, článků 151, 152, 153 nebo 156, čl. 157 

odst. 1 písm. b), článků 158 až 161 nebo článku 164; 

§ 70 Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými 

členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími 

zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto 
přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem 

na odpočet daně. Za služby přímo související s touto 

přepravou osob se považují zejména služby zajištění 

přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej 
přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření 

rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů. 

Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna 

osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském 
státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční 

přeprava se považuje za samostatnou přepravu. 

32006L0112  Čl. 381 Česká republika může za podmínek platných v tomto členském státě 

ke dni jeho přistoupení pokračovat v osvobození od daně u 

mezinárodní přepravy osob uvedené v části B bodě 10 přílohy X, 
dokud stejné osvobození od daně uplatňuje některý z členských 

států, které byly členy Společenství k 30. dubnu 2004. 

§ 71 odst. 3 

písm. a) 

(3) Od daně je dále osvobozen dovoz  

a) zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s 

výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, 
tabáků a tabákových výrobků, 

32017L2455 Čl. 3 Hlava IV směrnice 2009/132/ES se zrušuje s účinkem od 1. ledna 

2021. 

32009L0132 Hlava IV. 

Čl. 23 a 24 

Článek 23 

Od daně je osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota 

nepřesahuje 10 EUR. Členské státy mohou osvobodit od daně 

dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota přesahuje 10 EUR, ale 
nepřesahuje 22 EUR. 

Členské státy však mohou z osvobození od daně podle první věty 

prvního pododstavce vyloučit zboží dovážené v rámci zásilkového 

prodeje. 

Článek 24 

Od daně nejsou osvobozeny 

a) alkoholické výrobky; 

b) parfémy a toaletní vody; 

c) tabák a tabákové výrobky. 

§ 71 odst. 8 (8) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud je 

a) daň při prodeji dovezeného zboží na dálku přiznána 

32017L2455  Čl. 2 odst. 9 

(čl. 143 

1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

ca) dovoz zboží, kdy má být DPH přiznána ve zvláštním režimu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMDKSAEN)



 

11 

 

v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho 

správního místa a 

b) v celním prohlášení ve věci propuštění zboží do 

celního režimu volného oběhu uvedeno daňové 

evidenční číslo pro účely dovozního režimu zvláštního 

režimu jednoho správního místa. 

odst. 1 

písm. ca)) 

podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému 

celnímu orgánu v členském státě dovozu nejpozději při předložení 
dovozního prohlášení poskytnuto osobní identifikační číslo pro 

DPH přidělené podle článku 369q dodavateli nebo 

zprostředkovateli, který jedná na účet dodavatele, pro účely využití 

zvláštního režimu;“. 

§ 71g odst. 2 

písm. b) 

(2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného 

členského státu podle § 64 odst. 1 nebo o dodání zboží za 

úplatu, které je přemístěním zboží plátcem, podle § 64 

odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce 

v okamžiku propuštění zboží do celního režimu volného 
oběhu poskytne celnímu úřadu 

b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani 

v jiném členském státě, které je zboží odesláno nebo 

přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, 

přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném 

členském státě, která jsou uvedena v písemném rozhodnutí 
celního úřadu o celním prohlášení ve věci propuštění 

zboží do celního režimu volného oběhu, a  

32009L0069 Čl. 1  

Odst. 3 

písm. b) 

(čl. 143 

odst. 2 

písm. b)) 

2. Osvobození od daně stanovené v odst. 1 písm. d) se použije v 

případech, kdy po dovozu zboží následuje dodání zboží osvobozené 

podle čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. c), pouze pokud dovozce v 

okamžiku dovozu poskytl příslušným orgánům členského státu 

dovozu alespoň tyto informace: 

b) identifikační číslo pro DPH pořizovatele, jemuž má být zboží 

dodáno podle čl. 138 odst. 1, vydané v jiném členském státě nebo 
své vlastní identifikační číslo pro DPH vydané v členském státě 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží, má-li toto zboží být 

přemístěno podle čl. 138 odst. 2 písm. c); 

§ 71h Od daně je osvobozeno dodání zboží zahraniční osobou 

provozovateli elektronického rozhraní, pokud jde o 

dodání zboží podle § 13a odst. 2 písm. a). 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 2 

(čl. 136a) 

Pokud se podle čl. 14a odst. 2 má za to, že osoba povinná k dani 

obdržela a dodala zboží sama, osvobodí členské státy dodání tohoto 

zboží dotyčné osobě povinné k dani od daně. 

§ 74a odst. 1 (1) Dlužník je povinen snížit uplatněný odpočet daně, 

pokud nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy 

základu daně v případě nedobytné pohledávky, změny 

výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem nebo dodatečné opravy základu daně, které mají 
za následek snížení uplatněného odpočtu daně, a to za 

zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech 

dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

(1) Pokud se dlužník, který je plátcem, dozvěděl nebo 

dozvědět měl a mohl, že nastaly skutečnosti rozhodné 

pro provedení opravy základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, změny výše opravy základu 

daně určené kvalifikovaným odhadem nebo dodatečné 

opravy základu daně, na základě kterých dojde ke 

snížení uplatněného odpočtu daně, ve lhůtě pro daný 

způsob opravy základu daně, je povinen uplatněný 

32006L0112  Čl. 185 

odst. 2 

2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, která 

zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při zničení, ztrátě či 

krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny, ani při 

použití prostředků na dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků 

uvedených v článku 16. 

Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, která zůstala 

zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 
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odpočet daně snížit. 

§ 74a odst. 3 (3) Provedl-li dlužník opravu odpočtu daně podle odstavce 

1, je dlužník, který je plátcem, oprávněn provést opravu 

odpočtu daně, pokud nastaly skutečnosti rozhodné pro 

provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky, změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně 

nebo zrušení opravy základu daně, které mají za následek 

zvýšení opraveného odpočtu daně, a to nejdříve za 
zdaňovací období, ve kterém mu byl doručen opravný 

daňový doklad. 

32006L0112  Čl. 185 

odst. 2 

2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, která 

zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při zničení, ztrátě či 

krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny, ani při 

použití prostředků na dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků 
uvedených v článku 16. 

Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, která zůstala 

zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 

§ 74a odst. 5 (5) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést do 

3 let ode dne, kdy od konce zdaňovacího období, ve 

kterém se oprava základu daně, změna výše opravy 

základu daně, dodatečná oprava základu daně nebo zrušení 

opravy základu daně považují jako samostatná zdanitelná 
plnění za uskutečněná. 

32006L0112  Čl. 185 

odst. 2 

2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, která 

zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při zničení, ztrátě či 

krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny, ani při 

použití prostředků na dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků 

uvedených v článku 16. 

Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, která zůstala 

zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 

§ 79a odst. 1 

až 3 

1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný 

nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení 

registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil 
nárok na odpočet daně nebo jeho část.  

(2) Částka snížení nároku na odpočet odpočtu daně u 

nedokončeného majetku, u úplat za zdanitelná plnění, 

která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace 

neuskutečnila u jednoúčelového poukazu, který nebyl do 

dne předcházejícího dni zrušení registrace použit jako 
úplata za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby, 

ani převeden, a u zásob se určí ve výši uplatněného 

odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nároku na 

odpočet odpočtu daně u dlouhodobého majetku se 
přiměřeně použije § 78d odst. 2.  

(3) Částka snížení nároku na odpočet odpočtu daně u 

majetku, který není uveden v odstavci 2 a u kterého byl 

uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, 

pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců 

před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo 
ke zrušení registrace, se vypočte jako součin výše jedné 

32006L0112  Čl. 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH do některého 

zvláštního režimu nebo opačně, mohou členské státy přijmout 

veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba povinná k 
dani není neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 
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dvanáctiny uplatněného nároku na odpočet odpočtu daně 

a počtu celých kalendářních měsíců tohoto období, za 
který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce. 

§ 79b Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním 

daňovém přiznání, které podává za zemřelého plátce, 
snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je 

obchodním majetkem zemřelého plátce a u kterého tento 

plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část, 

pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické 
činnosti po zemřelém plátci. 

32006L0112  Čl. 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH do některého 

zvláštního režimu nebo opačně, mohou členské státy přijmout 
veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba povinná k 

dani není neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 

§ 79c Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný 

nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení 
registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl 

uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část, a to  

a) při zrušení obchodní korporace bez likvidace,  

b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí 

podnikatelskou činnost tak, že celý svůj obchodní majetek 

vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti 

pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,  

c) při zrušení registrace právnické osoby,  

1. která byla plátcem,  

2. která byla založena jedinou fyzickou osobou a  

3. v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako 

podnikatel,   

d) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, 

jestliže je plátcem,   

e) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena 

za účelem podnikání, jestliže je plátcem, nebo   

f) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena 

skupiny. 

32006L0112  Čl. 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH do některého 

zvláštního režimu nebo opačně, mohou členské státy přijmout 
veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba povinná k 

dani není neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 

§ 79d odst. 1 Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním 

daňovém přiznání, které podává za zemřelého plátce, 

snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je 
obchodním majetkem zemřelého plátce a u kterého tento 

plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část, 

pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické 

činnosti po zemřelém plátci. 

32006L0112  Čl. 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH do některého 

zvláštního režimu nebo opačně, mohou členské státy přijmout 

veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba povinná k 
dani není neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 
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§ 79e (1) Při zrušení registrace je dlužník povinen snížit 

odpočet daně uplatněný u přijatého zdanitelného 

plnění, pokud 

a) za toto plnění neposkytl úplatu nebo její část, 

b) je dluh za přijaté zdanitelné plnění splatný a nedošlo 

k jeho zániku, 

c) nenastaly podmínky pro postup podle § 74a odst. 1 a 

d) od konce zdaňovacího období, ve kterém se 

uskutečnilo zdanitelné plnění, uplynuly méně než 3 

roky. 

(2) Snížení odpočtu daně se provede ve výši daně 

stanovené z neobdržené úplaty za zdanitelné plnění, a 

to nejvýše do výše původně uplatněného odpočtu. 

Pokud byl odpočet daně snížen podle § 79a nebo 79b, 

vychází se při výpočtu výše snížení odpočtu daně z 

odpočtu daně sníženého podle § 79a nebo 79b. 

(3) Dlužník je povinen provést snížení odpočtu daně 

podle odstavce 1 za poslední zdaňovací období 

registrace; to neplatí pro osobu spravující pozůstalost 

při ukončení registrace zemřelého plátce podle § 106 

odst. 6 písm. b), pokud dědic pokračuje v 

uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém 

plátci.  

(4) Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu 

daně podle odstavce 1, je oprávněn opětovně zvýšit 

uplatněný odpočet daně, pokud do tří let od zrušení 

registrace dodatečně splní svůj dluh nebo jeho část, a 

to 

a) v dodatečném daňovém přiznání za poslední 

zdaňovací období registrace a  

b) ve výši daně stanovené z dodatečně poskytnuté 

úplaty nebo její části za zdanitelné plnění, nejvýše však 

do výše původně uplatněného odpočtu.   

(5) Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu 

daně podle odstavce 1 nebo zvýšení odpočtu daně podle 

odstavce 4, je povinen předložit jako přílohu k 

daňovému přiznání nebo dodatečnému daňovému 

32006L0112  Čl. 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH do některého 

zvláštního režimu nebo opačně, mohou členské státy přijmout 

veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba povinná k 

dani není neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 

32006L0112  Čl. 185 

odst. 2 

2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, která 

zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při zničení, ztrátě či 

krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny, ani při 
použití prostředků na dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků 

uvedených v článku 16. 

Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, která zůstala 

zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 
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přiznání seznam provedených změn odpočtu daně 

obsahující údaje o přijatém zdanitelném plnění, o 

původně uplatněném odpočtu daně a veškerých jeho 

následných změnách. Seznam musí ve vztahu ke každé 

provedené změně obsahovat alespoň 

a) označení věřitele, 

b) daňové identifikační číslo věřitele, 

c) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému 

plnění, a to 

1. den jeho uskutečnění, 

2. základ daně a sazbu daně, 

3. den splatnosti, 

4. evidenční číslo daňového dokladu a 

5. den a výši doposud poskytnuté úplaty, 

d) doposud provedené opravy odpočtu daně podle § 74 

nebo 74a včetně údajů podle § 45 odst. 1 písm. f) a h) 

až k), 

e) výši uplatněného odpočtu a  

f) den a výši dodatečně poskytnuté úplaty. 

§ 82a odst. 1 

písm. c) 

bod 4 

 

(1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem 

plnění v tuzemsku má osoba povinná k dani, která je 

osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, 

pokud během období pro vrácení daně 

c) neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s 

místem plnění v tuzemsku, s výjimkou 

4. poskytnutí služby, na které použila vybraného plnění, 

na které byl použit zvláštní režim jednoho správního 
místa. 

 

 

 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 28 

(čl. 369j) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, si 

nesmí odpočíst podle článku 168 této směrnice daň vzniklou v 

členském státě spotřeby u zdanitelných činností, na něž se vztahuje 

tento režim. Bez ohledu na čl. 2 bod 1, článek 3 a čl. 8 odst. 1 písm. 
e) směrnice 2008/9/ES se této osobě povinné k dani daň vrací podle 

uvedené směrnice. 

Musí-li být povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, 

registrována v členském státě pro činnosti, na něž se nevztahuje 

tento zvláštní režim, odpočte si v přiznání k dani, jež má podat 

podle článku 250 této směrnice, daň vzniklou v daném členském 
státě v souvislosti se zdanitelnými činnostmi, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369w) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, si 

nesmí odpočíst podle článku 168 této směrnice daň vzniklou v 

členských státech spotřeby u zdanitelných činností, na něž se 

vztahuje tento režim. Bez ohledu na čl. 1 bod 1 směrnice 

86/560/EHS a čl. 2 bod 1 a článek 3 směrnice 2008/9/ES se této 
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osobě povinné k dani daň vrací podle uvedených směrnic. 

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 směrnice 86/560/EHS se 
nepoužijí na vrácení daně v souvislosti se zbožím, na něž se 

vztahuje tento zvláštní režim. 

Musí-li být osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního 

režimu, registrována v členském státě pro činnosti, na něž se tento 

zvláštní režim nevztahuje, odpočte si v přiznání k dani, jež má podat 

podle článku 250 této směrnice, daň vzniklou v daném členském 
státě v souvislosti se zdanitelnými činnostmi, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim. 

§ 82a 

odst. 11 

(11) V žádosti o vrácení daně za dané období pro 

vrácení daně lze uplatnit nárok na vrácení daně, pokud 

v tomto období pro vrácení daně 

a) nastal den uskutečnění přijatého zdanitelného plnění 

nebo den vystavení daňového dokladu za přijaté 

zdanitelné plnění, jichž se nárok na vrácení daně týká, 

a to ten den, který nastal později, nebo 

b) nastal den uskutečnění přijatého zdanitelného 

plnění při dovozu zboží. 

32008L0009 Čl. 14 

odst. 1 

Žádost o vrácení daně se týká 

a) nákupů zboží nebo služeb, které byly fakturovány během daného 

období pro vrácení daně, vznikla-li daňová povinnost před 
okamžikem nebo v okamžiku fakturace, nebo ve vztahu k nimž 

vznikla daňová povinnost během daného období pro vrácení daně, 

došlo-li k fakturaci tohoto nákupu před vznikem daňové povinnosti; 

b) dovozu zboží během daného období pro vrácení daně. 

§ 82a 

odst. 12 

(12) Žádost o vrácení daně se může vztahovat i na 

daňové doklady nebo daňové doklady při dovozu 

zboží, které nebyly zahrnuty v předchozích žádostech o 

vrácení daně a týkají se přijatých zdanitelných plnění, 

která se uskutečnila v kalendářním roce, ke kterému se 

žádost o vrácení daně vztahuje. 

32008L0009 Čl. 14 

odst. 2 

Vedle plnění uvedených v odstavci 1 se může žádost o vrácení daně 

vztahovat na faktury nebo dovozní doklady, které nebyly zahrnuty v 

předchozích žádostech o vrácení daně a jež se týkají plnění 
dokončených v příslušném kalendářním roce. 

§ 82a 

odst. 14  

(14) Osoba povinná k dani, která je plátcem, nemůže 

uplatnit nárok na vrácení daně na vstupu z plnění 

vztahujících se k uskutečňování vybraných plnění, na 

která použila zvláštní režim jednoho správního místa. 

U těchto plnění lze uplatnit nárok na odpočet daně 

podle tohoto zákona. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 28 

(čl. 369j) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, si 

nesmí odpočíst podle článku 168 této směrnice daň vzniklou v 

členském státě spotřeby u zdanitelných činností, na něž se vztahuje 

tento režim. Bez ohledu na čl. 2 bod 1, článek 3 a čl. 8 odst. 1 písm. 
e) směrnice 2008/9/ES se této osobě povinné k dani daň vrací podle 

uvedené směrnice. 

Musí-li být povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, 

registrována v členském státě pro činnosti, na něž se nevztahuje 

tento zvláštní režim, odpočte si v přiznání k dani, jež má podat 

podle článku 250 této směrnice, daň vzniklou v daném členském 
státě v souvislosti se zdanitelnými činnostmi, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim. 

32017L2455 Čl. 2 Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, si 
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odst. 30 

(čl. 369w) 

nesmí odpočíst podle článku 168 této směrnice daň vzniklou v 

členských státech spotřeby u zdanitelných činností, na něž se 
vztahuje tento režim. Bez ohledu na čl. 1 bod 1 směrnice 

86/560/EHS a čl. 2 bod 1 a článek 3 směrnice 2008/9/ES se této 

osobě povinné k dani daň vrací podle uvedených směrnic. 

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 směrnice 86/560/EHS se 
nepoužijí na vrácení daně v souvislosti se zbožím, na něž se 

vztahuje tento zvláštní režim. 

Musí-li být osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního 

režimu, registrována v členském státě pro činnosti, na něž se tento 

zvláštní režim nevztahuje, odpočte si v přiznání k dani, jež má podat 

podle článku 250 této směrnice, daň vzniklou v daném členském 
státě v souvislosti se zdanitelnými činnostmi, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim. 

§ 83 odst. 1 (1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem 

plnění v tuzemsku přijaté zahraniční osobou povinnou k 

dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie, 

může uplatnit tato osoba, pokud v období, za které žádá o 

vrácení daně, v tuzemsku neuskutečňuje jiná než tato 
plnění: 

a) dovoz zboží,  

b) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,  

c) plnění podle § 69,  

d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo 

identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto, nebo 

e) poskytnutí služby, na kterou se použije vybrané plnění, 

na které je použit zvláštní režim jednoho správního 

místa. 

32006L0112  Čl. 171 

odst. 2 

Osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství se 

daň vrací v souladu s prováděcími pravidly stanovenými směrnicí 

86/560/EHS. 

Osoby povinné k dani uvedené v článku 1 směrnice 86/560/EHS se 

rovněž považují pro účely použití uvedené směrnice za osoby 

povinné k dani neusazené ve Společenství, jestliže v členském státě, 

ve kterém uskutečňují nákup zboží a služeb nebo dovoz zboží, jež 
jsou předmětem DPH, uskutečňovaly pouze taková dodání zboží a 

poskytnutí služeb, u nichž byl v souladu s články 194 až 197 a 199 

za osobu povinnou odvést daň určen pořizovatel nebo příjemce. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 20 

(čl. 368 

1. pododst.) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství, která využívá 

tohoto zvláštního režimu, si nesmí odpočíst daň podle článku 168 

této směrnice. Bez ohledu na čl. 1 bod 1 směrnice 86/560/EHS se 

této osobě povinné k dani daň vrací podle uvedené směrnice. 
Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 směrnice 86/560/EHS se 

nepoužijí na vrácení daně v souvislosti se službami, na něž se 

vztahuje tento zvláštní režim. 

§ 83 odst. 2 (2) Na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané 

služby, na kterou uskutečnění vybraného plnění, na 

které byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, 

se nepoužijí odstavce 3, 9 a 10. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 20 

(čl. 368 

1. pododst.) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství, která využívá 

tohoto zvláštního režimu, si nesmí odpočíst daň podle článku 168 

této směrnice. Bez ohledu na čl. 1 bod 1 směrnice 86/560/EHS se 

této osobě povinné k dani daň vrací podle uvedené směrnice. 
Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 směrnice 86/560/EHS se 

nepoužijí na vrácení daně v souvislosti se službami, na něž se 

vztahuje tento zvláštní režim. 
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§ 90 odst. 12 

1. věta  

(12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do 

jiného členského státu, nepoužije se § 8 a 64 mezi 

členskými státy, nepoužijí se § 8, 8a a 64. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 5 

(čl. 35) 

Článek 33 se nevztahuje na dodání použitého zboží, uměleckých 

děl, sběratelských předmětů nebo starožitností, jak jsou vymezeny v 

čl. 311 odst. 1 bodech 1 až 4, ani na dodání použitých dopravních 

prostředků, jak jsou vymezeny v čl. 327 odst. 3, jež jsou předmětem 
daně podle příslušných zvláštních režimů. 

32006L0112  Čl. 139 

odst. 3 

Osvobození od daně podle čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) se 

nevztahuje na dodání zboží, které je předmětem daně podle 
zvláštního režimu zdanění ziskové přirážky podle článků 312 až 325 

nebo zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou. 

Osvobození od daně podle čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. c) se 

nevztahuje na dodání použitých dopravních prostředků vymezených 

v čl. 327 odst. 3, které je předmětem daně podle přechodného 

režimu pro použité dopravní prostředky. 

§ 97a Osoba podle § 6j až § 6l může podat přihlášku k 

registraci. 

32006L0112  Čl. 214 

odst. 1 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo 

následujícím osobám přiděleno osobní identifikační číslo: 

a) každé osobě povinné k dani s výjimkou osob uvedených v čl. 9 

odst. 2, která uskutečňuje na jejich území dodání zboží nebo 

poskytnutí služeb, při kterých jí vzniká nárok na odpočet daně, 
kromě dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž daň odvádí 

podle článků 194 až 197 a článku 199 výhradně pořizovatel nebo 

příjemce; 

b) každé osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k 

dani, která uskuteční pořízení zboží uvnitř Společenství, jež jsou 

předmětem daně podle čl. 2 odst. 1 písm. b), nebo která využila 
možnost učinit svá pořízení uvnitř Společenství předmětem daně 

podle čl. 3 odst. 3; 

c) každé osobě povinné k dani, která uskutečňuje na jejich území 

pořízení zboží uvnitř Společenství pro potřeby svých plnění v rámci 

činností uvedených v čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci a 

prováděných mimo toto území. 

§ 100a 

odst. 1 

(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží 

z jiného členského státu, jsou povinni vést v evidenci pro 

účely daně z přidané hodnoty hodnotu údaj o hodnotě 
pořízeného zboží v členění na pořízení zboží 

z jednotlivých jiných členských států. 

32010L0045 Čl. 1 

odst. 26  

(čl. 243 

odst. 1) 

Článek 243 

1. Každá osoba povinná k dani vede seznam zboží, které odeslala či 

přepravila nebo které bylo odesláno či přepraveno na její účet do 

místa určení mimo území členského státu zahájení odeslání nebo 

přepravy zboží, ale uvnitř Společenství, pro účely plnění 
spočívajících v ocenění tohoto zboží nebo práci na tomto zboží 

nebo v jeho dočasném používání, která jsou uvedena v čl. 17 odst. 2 
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písm. f), g) a h). 

§ 100b (1) Provozovatel elektronického rozhraní je povinen 

vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o 

společném systému daně z přidané hodnoty, vztahující 

se k dodání zboží nebo poskytnutí služby, která 

usnadňuje. 

(2) Provozovatel elektronického rozhraní je povinen 

údaje podle odstavce 1 

a) uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno, a 

b) na žádost správce daně nebo správce daně 

příslušného jiného členského státu poskytnout 

elektronicky. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 11 

(čl. 242a) 

1. Pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického 

rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo 

podobný prostředek, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služeb 

ve Společenství osobě nepovinné k dani v souladu s hlavou V, má 
povinnost o těchto dodáních nebo poskytnutích uchovávat záznamy. 

Tyto záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, aby správci 

daně členského státu, v němž jsou tato dodání zboží nebo poskytnutí 

služeb zdanitelná, umožnily ověřit, zda byla daň správně zúčtována. 

2). 

2. Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být dotčenému členskému 

státu na žádost elektronicky zpřístupněny. 

Záznamy se uchovávají po dobu deseti let od konce roku, ve kterém 

bylo plnění uskutečněno. 

§ 102 odst. 3 (3) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné 

hlášení, pokud jí vznikla povinnost přiznat uskutečnila 

a) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském 

státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které 

je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě 
registrované k dani v jiném členském státě, pokud je 

povinen přiznat daň příjemce služby, nebo 

b) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu 

při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou 

třístranného obchodu, pokud je identifikovaná osoba 

prostřední osobou v tomto obchodu. 

32018L1910 Článek 1 

odst. 5 

čl. 262 
odst. 1 

1. Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH 

podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto údaje: 

a) pořizovatele identifikované pro účely DPH, kterým dodala zboží 

za podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. c); 

b) osoby identifikované pro účely DPH, kterým dodala zboží v 

rámci pořízení zboží uvnitř Společenství podle článku 42; 

c) osoby povinné k dani i právnické osoby nepovinné k dani 

identifikované pro účely DPH, kterým poskytla služby jiné než 

služby, které jsou v členském státě, v němž je plnění zdanitelné, 
osvobozeny od DPH a u nichž je podle článku 196 povinen odvést 

daň příjemce služby. 

§ 108 odst. 4 

písm. c) 

(4) Přiznat daň jsou povinni 

c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do 

celního režimu, u kterého vzniká povinnost přiznat daň 
podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4, pokud není na 

toto zboží použit zvláštní režim při dovozu zboží nízké 

hodnoty, 

32006L0112  Čl. 211 Členské státy přijmou pravidla upravující odvod daně při dovozu 

zboží. 

Členské státy mohou zejména stanovit, že daň splatná při dovozu 

zboží osobami povinnými k dani nebo osobami povinnými odvést 

daň, popřípadě určitými kategoriemi těchto osob, nemusí být 

odvedena v okamžiku dovozu za podmínky, že bude jako taková 

uvedena v přiznání k dani podaném podle článku 250. 

§ 108 odst. 4 

písm. d) 

(4) Přiznat daň jsou povinni 

d) osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim 

při dovozu zboží nízké hodnoty, pokud je na zboží 

použit tento režim, a to ve zvláštním doplňkovém 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 31 

(čl. 369z 

odst. 1) 

1. Pro účely tohoto zvláštního režimu platí toto: 

a) osobou povinnou odvést daň je osoba, jíž je zboží určeno; 

b) výběr daně od osoby, jíž je zboží určeno, a odvod této daně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMDKSAEN)



 

20 

 

celním prohlášení, zajistí osoba, která zboží předkládá k celnímu řízení na území 

Společenství. 

§ 108 odst. 4 

písm. e) 

(4) Přiznat daň jsou povinni   

d) e) uživatel, který poskytuje vybrané služby 

uskutečňuje vybrané plnění nebo je 

zprostředkovatelem v rámci zvláštního režimu jednoho 

správního místa, 

32006L0112 Čl. 193 Daň je povinna odvést osoba povinná k dani uskutečňující 

zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby, s výjimkou 

případů, kdy daň odvádí jiná osoba podle článků 194 až 199 a 
článku 202. 

32013L0043 Čl. 1 

odst. 1 

(čl. 193) 

Směrnice 2006/112/ES se mění takto: 

V článku 193 se slova "článků 194 až 199" nahrazují slovy "článků 

194 až 199b" 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

2. pododst. 
bod 2) 

Pro účely tohoto oddílu, a aniž jsou dotčeny jiné předpisy 

Společenství, se rozumí: 

2) „zprostředkovatelem“ osoba usazená ve Společenství, kterou 

osoba povinná k dani uskutečňující prodej na dálku u zboží 
dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí určí jako osobu 

povinnou odvést daň a splnit povinnosti stanovené v tomto 

zvláštním režimu jménem a na účet osoby povinné k dani; 

§ 109c 

odst. 1 

písm. a) 

(1) Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 

může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která 

a) podává na účet jiné osoby celní prohlášení ve věci 

propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, 

týkající se zboží, 

1. které není předmětem spotřební daně, 

2. jehož  vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR a 

3. jehož odeslání nebo přeprava je ukončena 

v tuzemsku, a 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 31 

(čl. 369y) 

Pokud pro dovoz zboží, s výjimkou výrobků podléhajících spotřební 

dani, obsaženého v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 

150 EUR, není použit zvláštní režim podle kapitoly 6 oddílu 4, 

povolí členský stát dovozu osobě, která zboží předkládá k celnímu 
řízení na účet osoby, jíž je zboží určeno na území Společenství, 

využít zvláštního režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží, 

jehož odeslání nebo přeprava je v tomto členském státě ukončena. 

§ 109c 

odst. 2 

(2) Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty nelze 

použít, je-li dovoz tohoto zboží osvobozen od daně 

podle § 71 odst. 8 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 31 

(čl. 369y) 

Pokud pro dovoz zboží, s výjimkou výrobků podléhajících spotřební 

dani, obsaženého v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 
150 EUR, není použit zvláštní režim podle kapitoly 6 oddílu 4, 

povolí členský stát dovozu osobě, která zboží předkládá k celnímu 

řízení na účet osoby, jíž je zboží určeno na území Společenství, 

využít zvláštního režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží, 
jehož odeslání nebo přeprava je v tomto členském státě ukončena. 

§ 109e (1) Osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim 

při dovozu zboží nízké hodnoty, je povinna vést 

v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje 

vztahující se ke zdanitelným plněním, na která tento 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 31 

(čl. 369zb 

odst. 3) 

3. Osoby používající tento zvláštní režim vedou záznamy o 

plněních, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, po dobu, kterou 
určí členský stát dovozu. Tyto záznamy musí být dostatečně 

podrobné k tomu, aby správci daně nebo celnímu orgánu členského 
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režim použila. 

(2) Osoba, která používá zvláštní režim při dovozu 

zboží nízké hodnoty, je povinna údaje podle odstavce 1  

a) uchovávat po dobu 3 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém bylo zdanitelné plnění uskutečněno, 

b) na žádost správce daně poskytnout elektronicky. 

státu dovozu umožnily ověřit, zda je přiznaná daň správná, a musí 

být na žádost zpřístupněny členskému státu dovozu v elektronické 
podobě. 

§ 109g (1) Osoba, která používá zvláštní režim při dovozu 

zboží nízké hodnoty, je povinna podat nejpozději do 15 

dnů po skončení kalendářního měsíce zvláštní 

doplňkové celní prohlášení za tento kalendářní měsíc, 

a to souhrnně za všechny osoby, na jejichž účet jedná. 

(2) Zvláštní doplňkové celní prohlášení podle odstavce 

1 se činí elektronicky datovou zprávou prostřednictvím 

systému automatizovaného zpracování dat podle 

prováděcího rozhodnutí Evropské komise. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 31 

(čl. 369zb 

odst. 1 a 2) 

1. Členské státy umožní, aby se daň vybraná podle tohoto 

zvláštního režimu uváděla elektronicky v měsíčním prohlášení. V 

prohlášení se uvádí celková daně vybraná v příslušném kalendářním 

měsíci. 

2. Členské státy vyžadují, aby daň uvedená v odstavci 1 byla splatná 

do konce měsíce následujícího po dovozu. 

§ 110a 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Zvláštní režim jednoho správního místa může 

v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která 

uskutečňuje vybrané plnění a splňuje v tuzemsku 

podmínky pro použití zvláštního režimu jednoho 

správního místa. 

 

 

 

 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 16 

(čl. 359 

1.  věta) 

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu osobě 

povinné k dani neusazené ve Společenství poskytující služby osobě 

nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo místo, 

kde se obvykle zdržuje, v členském státě.  

32019L1995 Čl. 1 

odst. 10 

(čl. 369b 

1.  pododst.) 

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu těmto osobám 

povinným k dani: 

a) osobě povinné k dani uskutečňující prodej zboží na dálku uvnitř 

Společenství; 

b) osobě povinné k dani usnadňující dodání zboží v souladu s čl. 

14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a 
končí v témže členském státě; 

c) osobě povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby, která 

poskytuje služby osobě nepovinné k dani. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m, 

1.  pododst.) 

1. Členské státy povolí využívat tento zvláštní režim těmto osobám 

povinným k dani uskutečňujícím prodej na dálku u zboží 
dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí: 

a) osobám povinným k dani usazeným ve Společenství, které 

uskutečňují prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území 

nebo třetích zemí; 

b) osobám povinným k dani usazeným nebo neusazeným ve 

Společenství, které uskutečňují prodej na dálku u zboží dovezeného 
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ze třetích území nebo třetích zemí a které jsou zastoupeny 

zprostředkovatelem usazeným ve Společenství; 

c) osobám povinným k dani usazeným ve třetí zemi, s níž Unie 

uzavřela dohodu o vzájemné pomoci s podobnou oblastí působnosti 
jako směrnice Rady 2010/24/EU, které uskutečňují prodej zboží na 

dálku z této třetí země. 

§ 110b 

odst. 1 

písm. c) 

(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního 

místa se rozumí 

c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo 

plnění uskutečňovaného vybraného plnění, 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 15 

(čl. 358a 

bod 3) 

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

3) „členským státem spotřeby“ členský stát, v němž se poskytnutí 

služeb považuje za uskutečněné v souladu s hlavou V kapitolou 3; 

32019L1995 Čl. 1 odst. 9 

(čl. 369a 

odst. 3) 

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

3) „členským státem spotřeby“: 

a) v případě poskytování služeb členský stát, v němž se poskytnutí 

považuje za uskutečněné v souladu s hlavou V kapitolou 3; 

b) v případě prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství členský stát 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží pořizovateli; 

c) v případě dodání zboží uskutečněného osobou povinnou k dani 

usnadňující tato dodání v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání 

nebo přeprava dodaného zboží začíná a končí v témže členském 
státě, dotyčný členský stát. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

2.  pododst. 
bod 4) 

Pro účely tohoto oddílu, a aniž jsou dotčeny jiné předpisy 

Společenství, se rozumí: 

4) „členským státem spotřeby“ členský stát ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží pořizovateli. 

§ 110b 

odst. 1 
písm. d) 

(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního 

místa se rozumí 

d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba 

uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel 

registrují ve zvláštním režimu jednoho správního 

místa, 

32008L0008 Čl. 5 

odst. 10 

(čl. 358a 

bod 2) 

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

2) "členským státem identifikace" členský stát, který si osoba 

povinná k dani neusazená ve Společenství zvolí pro oznámení 
zahájení své činnosti jako osoby povinné k dani na území 

Společenství v souladu s tímto oddílem. 

32019L1995 Čl. 1   

odst. 9 

(čl. 369a 

bod 2) 

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

2) „členským státem identifikace“ členský stát, na jehož území má 

osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo v němž, 
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pokud nemá sídlo ekonomické činnosti ve Společenství, má stálou 

provozovnu. 

Nemá-li osoba povinná k dani ve Společenství sídlo ekonomické 

činnosti, ale má v něm více než jednu stálou provozovnu, je 
členským státem identifikace členský stát, v němž se nachází stálá 

provozovna a v němž osoba povinná k dani oznámí, že hodlá použít 

tento zvláštní režim. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím 

vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro dva následující kalendářní 
roky. 

Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo ekonomické činnosti a 

stálou provozovnu ve Společenství, je členským státem identifikace 

členský stát, v němž je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží. 

Jsou-li odeslání nebo přeprava zboží zahájeny ve více než jednom 

členském státě, osoba povinná k dani uvede, který z těchto 
členských států je členským státem identifikace. Osoba povinná k 

dani je tímto rozhodnutím vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro 

dva následující kalendářní roky; 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

2. pododst. 

bod 3) 

3) „členským státem identifikace“: 

a) není-li osoba povinná k dani usazená ve Společenství, členský 

stát, v němž se tato osoba rozhodne registrovat; 

b) má-li osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti mimo 

Společenství, ale má v něm jednu nebo více stálých provozoven, 

členský stát, v němž se nachází stálá provozovna a v němž osoba 

povinná k dani oznámí, že hodlá použít tento zvláštní režim; 

c) má-li osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti v 

členském státě, tento členský stát; 

d) má-li zprostředkovatel sídlo ekonomické činnosti v členském 

státě, tento členský stát; 

e) má-li zprostředkovatel sídlo ekonomické činnosti mimo 

Společenství, ale má v něm jednu nebo více stálých provozoven, 

členský stát, v němž se nachází stálá provozovna a v němž 
zprostředkovatel oznámí, že hodlá použít tento zvláštní režim. 

Pro účely písmen b) a e), má-li osoba povinná k dani nebo 

zprostředkovatel více než jednu stálou provozovnu ve Společenství, 

zaváže se rozhodnutím oznámit členský stát usazení na daný 

kalendářní rok a na dva po něm následující kalendářní roky; 

§ 110b (2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního 32017L2455 Čl. 2 Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu osobě 
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odst. 2 

písm. a) 

místa se vybraným plněním rozumí v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii poskytnutí služby 

osobě nepovinné k dani s místem plnění na území 

Evropské unie, 

odst. 16 

(čl. 359 

1.  věta) 

povinné k dani neusazené ve Společenství poskytující služby osobě 

nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo místo, 
kde se obvykle zdržuje, v členském státě.  

§ 110b 

odst. 2 

písm. b) 

(2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního 

místa se vybraným plněním rozumí v případě  

b) režimu Evropské unie 

1. poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem 

plnění na území Evropské unie, 

2. prodej zboží na dálku,  

3. dodání zboží provozovatelem elektronického 

rozhraní podle § 13a odst. 2,  

32019L1995 Čl. 1 

odst. 10 

(čl. 369b 

1.  pododst.) 

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu těmto osobám 

povinným k dani: 

a) osobě povinné k dani uskutečňující prodej zboží na dálku uvnitř 

Společenství; 

b) osobě povinné k dani usnadňující dodání zboží v souladu s čl. 

14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a 

končí v témže členském státě; 

c) osobě povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby, která 

poskytuje služby osobě nepovinné k dani. 

§ 110b 

odst. 2 

písm. c) 

(2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního 

místa se vybraným plněním rozumí v případě  

c) dovozního režimu prodej dovezeného zboží na 

dálku, 

1. které není předmětem spotřební daně a 

2. jehož  vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

1.  pododst.) 

Pro účely tohoto oddílu se prodej na dálku u zboží dovezeného ze 

třetích území nebo třetích zemí vztahuje pouze na zboží, s výjimkou 

výrobků podléhajících spotřební dani, v zásilkách, jejichž skutečná 
hodnota nepřesahuje 150 EUR. 

§ 110c 

odst. 1 

1) Zprostředkovatelem se pro účely zvláštního režimu 

jednoho správního místa rozumí osoba povinná k dani, 

která 

a) má sídlo nebo provozovnu na území Evropské unie a 

b) je pověřena osobou uskutečňující vybraná plnění, 

aby jejím jménem a na její účet plnila povinnosti 

vyplývající z použití dovozního režimu. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

2. pododst. 
bod 2) 

Pro účely tohoto oddílu, a aniž jsou dotčeny jiné předpisy 

Společenství, se rozumí: 

2) „zprostředkovatelem“ osoba usazená ve Společenství, kterou 

osoba povinná k dani uskutečňující prodej na dálku u zboží 
dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí určí jako osobu 

povinnou odvést daň a splnit povinnosti stanovené v tomto 

zvláštním režimu jménem a na účet osoby povinné k dani; 

§ 110f (1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatel jsou povinni k uskutečněným 

vybraným plněním vést evidenci obsahující údaje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o 

společném systému daně z přidané hodnoty7e).  

(2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění 

uskutečněno.  

32008L0008 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369 

odst. 1) 

1. Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství vede záznamy o 

plněních, na něž se vztahuje tento zvláštní režim. Tyto záznamy 
musí být dostatečně podrobné k tomu, aby správci daně členského 

státu spotřeby umožnily ověřit, zda je přiznání k dani správné. 

32006L0112  Čl. 369 

odst. 2 

2. Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být na žádost zpřístupněny 

členskému státu identifikace nebo členskému státu spotřeby v 

elektronické formě. 

Záznamy se uchovávají po dobu deseti let od 31. prosince roku, ve 

kterém bylo plnění uskutečněno. 
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(3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce 

daně nebo správce daně příslušného státu spotřeby 

poskytnuty elektronicky. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369k 

odst. 1) 

1. Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, 

vede záznamy o plněních, na něž se tento zvláštní režim vztahuje. 

Tyto záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, aby správci 

daně členského státu spotřeby umožnily ověřit, zda je přiznání k 
dani správné. 

2008L0008 Čl. 5 

odst. 15 

(čl. 369k 

odst. 2) 

2. Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být na žádost zpřístupněny 

členskému státu spotřeby a členskému státu identifikace v 
elektronické formě. 

Záznamy se uchovávají po dobu deseti let od 31. prosince roku, ve 

kterém bylo plnění uskutečněno. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369x) 

1. Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, 

vede záznamy o plněních, na něž se tento zvláštní režim vztahuje. 
Zprostředkovatel vede záznamy za každou z osob povinných k dani, 

jež zastupuje. Tyto záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, 

aby správci daně členského státu spotřeby umožnily ověřit, zda je 

přiznání k dani správné. 

2. Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být na žádost zpřístupněny 

členskému státu spotřeby a členskému státu identifikace v 
elektronické formě. 

Záznamy se uchovávají po dobu deseti let od 31. prosince roku, ve 

kterém bylo plnění uskutečněno. 

§ 110h (2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený 

v eurech, a to bezhotovostním převodem. 

(3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatel jsou povinni uvést, na kterou daň je 

platba určena, a označit platbu referenčním číslem 

příslušného daňového přiznání. 

32008L0008 Čl. 5 

odst. 13 

(čl. 367) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství odvede daň při 

podání přiznání k dani s odkazem na příslušné přiznání k dani, 
nejpozději však do uplynutí lhůty pro podání přiznání k dani. 

Odvod se provádí na bankovní účet vedený v eurech, který určí 

členský stát identifikace. Členské státy, které nepřijaly euro, mohou 

požadovat, aby byl odvod proveden na bankovní účet vedený v 

jejich vlastní měně. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 27  

(čl. 369i 

1. pododst.) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, 

odvede daň s odkazem na příslušné přiznání k dani nejpozději při 

uplynutí lhůty pro podání přiznání k dani. 

32008L0008 Čl. 5 

odst. 15 

(čl. 369i 

2. pododst.) 

Odvod se provádí na bankovní účet vedený v eurech, který určí 

členský stát identifikace. Členské státy, které nepřijaly euro, mohou 

požadovat, aby byl odvod proveden na bankovní účet vedený v 
jejich vlastní měně. 
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32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369v) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, nebo 

její zprostředkovatel odvedou daň s odkazem na příslušné přiznání k 

dani nejpozději do uplynutí lhůty pro podání přiznání k dani. 

Odvod se provádí na bankovní účet vedený v eurech, který určí 

členský stát identifikace. Členské státy, které nepřijaly euro, mohou 

požadovat, aby byl odvod proveden na bankovní účet vedený v 
jejich vlastní měně. 

§ 110k 

odst. 1  

(1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku 

použít osoba uskutečňující vybraná plnění, která  

a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu 

a  

b) nepoužívá v jiném členském státě režim mimo 

Evropskou unii.  

32017L2455  Čl. 1   

odst. 3 

(čl. 358a 

bod 1)  

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

1) „osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství“ osoba 

povinná k dani, která nemá sídlo ekonomické činnosti ani stálou 
provozovnu na území Společenství; 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 16 

(čl. 359 

1.  věta) 

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu osobě 

povinné k dani neusazené ve Společenství poskytující služby osobě 
nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo místo, 

kde se obvykle zdržuje, v členském státě.  

§ 110k 

odst. 2 

(2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije 

na všechna vybraná plnění uskutečněná osobou, která 

používá tento režim.  

32017L2455  Čl. 2 

odst. 16 

(čl. 359 

druhá věta) 

Tento režim se použije na všechny tyto služby poskytnuté ve 

Společenství. 

§ 110l 

odst. 1 

 

(1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít 

osoba uskutečňující vybraná plnění, pokud 

a) v tuzemsku  

1. má sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území 

Evropské unie sídlo, nebo 

2. je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží, nemá-li 

tato osoba na území Evropské unie sídlo ani 

provozovnu, 

 

32019L1995 Čl. 1   

odst. 9 

(čl. 369a 

bod 1 a 2) 

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

1) „osobou povinnou k dani neusazenou v členském státě spotřeby“ 

osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo 

stálou provozovnu ve Společenství, avšak nemá sídlo ekonomické 

činnosti ani stálou provozovnu na území členského státu spotřeby; 

2) „členským státem identifikace“ členský stát, na jehož území má 

osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo v němž, 
pokud nemá sídlo ekonomické činnosti ve Společenství, má stálou 

provozovnu. 

Nemá-li osoba povinná k dani ve Společenství sídlo ekonomické 

činnosti, ale má v něm více než jednu stálou provozovnu, je 

členským státem identifikace členský stát, v němž se nachází stálá 

provozovna a v němž osoba povinná k dani oznámí, že hodlá použít 
tento zvláštní režim. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím 

vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro dva následující kalendářní 

roky. 
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Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo ekonomické činnosti a 

stálou provozovnu ve Společenství, je členským státem identifikace 

členský stát, v němž je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží. 

Jsou-li odeslání nebo přeprava zboží zahájeny ve více než jednom 
členském státě, osoba povinná k dani uvede, který z těchto 

členských států je členským státem identifikace. Osoba povinná k 

dani je tímto rozhodnutím vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro 

dva následující kalendářní roky; 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 10 

(čl. 369b 

1. pododst.) 

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu těmto osobám 

povinným k dani: 

a) osobě povinné k dani uskutečňující prodej zboží na dálku uvnitř 

Společenství; 

b) osobě povinné k dani usnadňující dodání zboží v souladu s čl. 

14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a 

končí v témže členském státě; 

c) osobě povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby, která 

poskytuje služby osobě nepovinné k dani. 

32008L008  Čl. 5 

odst. 15 

(čl. 369d) 

Osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, je 

pro zdanitelná plnění uskutečňovaná v rámci tohoto režimu 

identifikována pro účely DPH pouze v členském státě identifikace. 
K tomuto účelu použije členský stát osobní identifikační číslo pro 

DPH, které již bylo osobě povinné k dani přiděleno pro účely plnění 

jejích povinností v rámci vnitřního systému. 

Na základě informací použitých pro tuto identifikaci mohou členské 

státy spotřeby vést vlastní identifikační systémy. 

§ 110l 

odst. 2 

(2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na 

všechna vybraná plnění uskutečněná osobou, která 

používá tento režim, s výjimkou služeb 

a) s místem plnění v členském státě, ve kterém má tato 

osoba sídlo nebo provozovnu, nebo 

b) v případě, že tato osoba nemá sídlo ani provozovnu 

na území Evropské unie. 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 10 

(čl. 369b 

2. pododst.) 

Tento zvláštní režim se použije na veškeré zboží nebo služby 

dodané nebo poskytnuté ve Společenství dotčenou osobou povinnou 

k dani. 

§ 110m  

odst. 1 

(1) Dovozní režim může v tuzemsku použít osoba 

uskutečňující vybraná plnění, 

a) která  

1. má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

2. pododst. 

bod 1 a 3 

Pro účely tohoto oddílu, a aniž jsou dotčeny jiné předpisy 

Společenství, se rozumí: 

1) „osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství“ osoba 

povinná k dani, která nemá sídlo ekonomické činnosti ani stálou 

provozovnu na území Společenství; 
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území Evropské unie sídlo, 

2. je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

3. nepoužívá v jiném členském státě dovozní režim, 

nebo 

b) která nepoužívá v žádném členském státě dovozní 

režim a která pověřila zprostředkovatele, který je 

uživatelem, aby jejím jménem a na její účet plnil 

povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu. 

písm. a) až 

c)) 
3) „členským státem identifikace“: 

a) není-li osoba povinná k dani usazená ve Společenství, členský 

stát, v němž se tato osoba rozhodne registrovat; 

b) má-li osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti mimo 

Společenství, ale má v něm jednu nebo více stálých provozoven, 

členský stát, v němž se nachází stálá provozovna a v němž osoba 

povinná k dani oznámí, že hodlá použít tento zvláštní režim; 

c) má-li osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti v 

členském státě, tento členský stát; 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m 

odst. 1 

písm. a) a 

b)) 

1. Členské státy povolí využívat tento zvláštní režim těmto osobám 

povinným k dani uskutečňujícím prodej na dálku u zboží 

dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí: 

a) osobám povinným k dani usazeným ve Společenství, které 

uskutečňují prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území 

nebo třetích zemí; 

b) osobám povinným k dani usazeným nebo neusazeným ve 

Společenství, které uskutečňují prodej na dálku u zboží dovezeného 
ze třetích území nebo třetích zemí a které jsou zastoupeny 

zprostředkovatelem usazeným ve Společenství; 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m 

odst. 2)) 

2. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. b) nemůže osoba 

povinná k dani jmenovat současně více než jednoho 

zprostředkovatele. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 17 

(čl. 369q 

odst. 1 až 3) 

1. Členský stát identifikace přidělí osobě povinné k dani využívající 

tento zvláštní režim osobní identifikační číslo pro DPH pro účely 
využití tohoto zvláštního režimu a sdělí jí je elektronickými 

prostředky. 

2. Členský stát identifikace přidělí zprostředkovateli osobní 

identifikační číslo a sdělí mu je elektronickými prostředky. 

3. Členský stát identifikace přidělí osobní identifikační číslo pro 

DPH pro účely využití tohoto zvláštního režimu zprostředkovateli 

za každou osobu povinnou k dani, za niž je určen. 

§ 110m 

odst. 2 

(2) Zprostředkovatelem v dovozním režimu 

v tuzemsku může být osoba povinná k dani, která 

a) má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na 

území Evropské unie sídlo, 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

2. pododst. 

Pro účely tohoto oddílu, a aniž jsou dotčeny jiné předpisy 

Společenství, se rozumí: 

3) „členským státem identifikace“: 

d) má-li zprostředkovatel sídlo ekonomické činnosti v členském 
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b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v jiném členském státě jako 

zprostředkovatel dovozní režim. 

bod 3 

písm. d) a 
e)) 

státě, tento členský stát; 

e) má-li zprostředkovatel sídlo ekonomické činnosti mimo 

Společenství, ale má v něm jednu nebo více stálých provozoven, 

členský stát, v němž se nachází stálá provozovna a v němž 
zprostředkovatel oznámí, že hodlá použít tento zvláštní režim. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m 

odst. 1 
písm. b) 

1. Členské státy povolí využívat tento zvláštní režim těmto osobám 

povinným k dani uskutečňujícím prodej na dálku u zboží 
dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí: 

b) osobám povinným k dani usazeným nebo neusazeným ve 

Společenství, které uskutečňují prodej na dálku u zboží dovezeného 

ze třetích území nebo třetích zemí a které jsou zastoupeny 

zprostředkovatelem usazeným ve Společenství; 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m 

odst. 2)) 

2. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. b) nemůže osoba 

povinná k dani jmenovat současně více než jednoho 

zprostředkovatele. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 17 

(čl. 369q 

odst. 2 a 3) 

2. Členský stát identifikace přidělí zprostředkovateli osobní 

identifikační číslo a sdělí mu je elektronickými prostředky. 

3. Členský stát identifikace přidělí osobní identifikační číslo pro 

DPH pro účely využití tohoto zvláštního režimu zprostředkovateli 

za každou osobu povinnou k dani, za niž je určen. 

§ 110m 

odst. 3 

(3) Pokud jsou odeslání nebo přeprava zboží zahájeny 

v Norském království, může dovozní režim v tuzemsku 

použít také osoba uskutečňující vybraná plnění, která  

a) má v Norském království sídlo, nebo provozovnu, 

nemá-li na území Evropské unie sídlo ani provozovnu, 

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v žádném členském státě dovozní režim. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m 

odst. 1 

písm. c)) 

1. Členské státy povolí využívat tento zvláštní režim těmto osobám 

povinným k dani uskutečňujícím prodej na dálku u zboží 

dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí: 

c) osobám povinným k dani usazeným ve třetí zemi, s níž Unie 

uzavřela dohodu o vzájemné pomoci s podobnou oblastí působnosti 

jako směrnice Rady 2010/24/EU, které uskutečňují prodej zboží na 

dálku z této třetí země. 

§ 110m 

odst. 4 

(4) Dovozní režim se v tuzemsku použije na všechna 

vybraná plnění uskutečněná osobou, která používá 

tento režim. V případě použití dovozního režimu podle 

odstavce 3 se dovozní režim v tuzemsku použije na 

všechna vybraná plnění, jejichž odeslání nebo 

přeprava byly zahájeny v Norském království. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369m 

odst. 1 

2. pododst.) 

Tyto osoby povinné k dani uplatní tento zvláštní režim na všechny 

své prodeje na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo 

třetích zemí. 

§ 110n 

odst. 2 

(2) Osoba uskutečňující vybraná plnění, která má v 

tuzemsku provozovnu, nemůže v tuzemsku použít 

32019L1995 Čl. 1   

odst. 9 

Nemá-li osoba povinná k dani ve Společenství sídlo ekonomické 

činnosti, ale má v něm více než jednu stálou provozovnu, je 
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režim Evropské unie nebo dovozní režim po dobu 2 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém začala 

používat daný režim v jiném členském státě; to neplatí 

v případě, že dojde k přemístění sídla do tuzemska 

nebo ke zrušení její registrace v daném režimu v jiném 

členském státě z důvodu zrušení provozovny v jiném 

členském státě. 

(čl. 369a 

bod 2 

2. pododst.) 

členským státem identifikace členský stát, v němž se nachází stálá 

provozovna a v němž osoba povinná k dani oznámí, že hodlá použít 
tento zvláštní režim. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím 

vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro dva následující kalendářní 

roky. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

3. pododst.) 

Pro účely písmen b) a e), má-li osoba povinná k dani nebo 

zprostředkovatel více než jednu stálou provozovnu ve Společenství, 

zaváže se rozhodnutím oznámit členský stát usazení na daný 

kalendářní rok a na dva po něm následující kalendářní roky; 

§ 110n 

odst. 3 

(3) Osoba uskutečňující vybraná plnění, která nemá na 

území Evropské unie sídlo ani provozovnu, nemůže 

v tuzemsku použít režim Evropské unie po dobu 2 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém začala 

používat tento režim v jiném členském státě z důvodu 

zahájení odeslání nebo přepravy vybraného plnění 

v tomto jiném členském státě. 

32019L1995 Čl. 1   

odst. 9 

(čl. 369a 

bod 2 

3. pododst.) 

Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo ekonomické činnosti a 

stálou provozovnu ve Společenství, je členským státem identifikace 

členský stát, v němž je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží. 

Jsou-li odeslání nebo přeprava zboží zahájeny ve více než jednom 

členském státě, osoba povinná k dani uvede, který z těchto 
členských států je členským státem identifikace. Osoba povinná k 

dani je tímto rozhodnutím vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro 

dva následující kalendářní roky; 

§ 110n 

odst. 5 

(5) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku 

provozovnu, nemůže být v tuzemsku registrována jako 

zprostředkovatel po dobu 2 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém začala používat tento režim v jiném 

členském státě; to neplatí v případě, že dojde 

k přemístění jejího sídla do tuzemska nebo ke zrušení 

její registrace jako zprostředkovatele z důvodu zrušení 

provozovny v jiném členském státě. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369l 

3. pododst.) 

Pro účely písmen b) a e), má-li osoba povinná k dani nebo 

zprostředkovatel více než jednu stálou provozovnu ve Společenství, 

zaváže se rozhodnutím oznámit členský stát usazení na daný 

kalendářní rok a na dva po něm následující kalendářní roky; 

§ 110o 

odst. 1 

1. věta 

(1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatel jsou povinni  činit podání v rámci 

zvláštního režimu jednoho správního místa, která určí 

správce daně, elektronicky prostřednictvím 

elektronického portálu. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 19 

(čl. 364 

1. věta) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství, která využívá 

tohoto zvláštního režimu, podává elektronickými prostředky 

členskému státu identifikace přiznání k dani za každé kalendářní 
čtvrtletí, a to i v případě, že služby, na něž se vztahuje tento zvláštní 

režim, nebyly poskytnuty.  

32019L1995 Čl. 1 

odst. 12 

(čl. 369f) 

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu podává 

elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k 

dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že se dodání 

zboží a poskytnutí služby, na něž se vztahuje tento režim, 

neuskutečnily. Přiznání k dani se podává do konce měsíce 
následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k 

dani podává. 

32017L2455 Čl. 2 Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu nebo 
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odst. 30 

(čl. 369o) 

zprostředkovatel jednající na její účet oznámí členskému státu 

identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou vykonává podle 
tohoto zvláštního režimu, nebo takové její změny, které způsobí, že 

přestane splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. 

Toto oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30  

(čl. 369s) 

Osoba povinná k dani využívající tento zvláštní režim nebo její 

zprostředkovatel podávají elektronickými prostředky členskému 

státu identifikace přiznání k dani za každý měsíc, a to i v případě, že 

se prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích 
zemí neuskutečnil. Přiznání k dani se podává do konce měsíce 

následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k 

dani podává. 

Pokud má být podáno přiznání k dani v souladu s prvním 

pododstavcem, členský stát neukládá pro účely DPH žádné další 

povinnosti ani nestanoví jiné formality při dovozu. 

§ 110o 

odst. 5 

písm. b) 
1. věta a 

písm. c) 

(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup 

b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit 

prostřednictvím elektronického portálu, 

c) formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva 

podávaná prostřednictvím elektronického portálu, 

32008L008 Článek 5  
odst. 8  

(čl. 358) 

Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy 

Společenství, se rozumí: 

4) „přiznáním k dani“ prohlášení obsahující informace nezbytné k 

vyměření výše splatné daně v každém členském státě. 

32017L2455  Čl. 2   

odst. 19 

(čl. 365 

1. pododst.) 

Přiznání k dani obsahuje osobní identifikační číslo pro DPH pro 

účely využití tohoto zvláštního režimu a pro každý členský stát 

spotřeby, kde je daň splatná, celkovou hodnotu, bez DPH, služeb, 

na něž se tento zvláštní režim vztahuje, poskytnutých ve 
zdaňovacím období a celkovou výši příslušné DPH rozdělenou 

podle jednotlivých sazeb. V přiznání k dani se rovněž uvedou 

příslušné sazby daně a celková splatná daň. 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 13 

(čl. 369g 

odst. 1 až 3) 

1. Přiznání k dani obsahuje identifikační číslo pro DPH uvedené v 

článku 369d a pro každý členský stát spotřeby, kde je daň splatná, 

celkovou hodnotu, bez DPH, platné sazby daně, celkovou výši 

příslušné daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb a celkovou 
splatnou daň s ohledem na níže uvedená dodání, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim, uskutečněná ve zdaňovacím období: 

a) prodej zboží na dálku uvnitř Společenství; 

b)dodání zboží v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo 

přeprava tohoto zboží začíná a končí v témže členském státě; 

c) poskytování služeb. 

V přiznání k dani se uvedou také změny vztahující se k předchozím 
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zdaňovacím obdobím, jak je stanoveno v odstavci 4 tohoto článku. 

2. Je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiných členských států, 

než je členský stát identifikace, obsahuje přiznání k dani rovněž 

celkovou hodnotu bez DPH, platné sazby daně, celkovou výši 
příslušné daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb a celkovou 

splatnou daň s ohledem na níže uvedená dodání, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim, pro každý členský stát, z něhož je toto zboží 

odesláno nebo přepraveno: 

a)prodej zboží na dálku uvnitř Společenství vyjma prodeje 

uskutečněného osobou povinnou k dani v souladu s čl. 14a odst. 2; 

b)prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a dodání zboží, pokud 

odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v témže 
členském státě, uskutečněné osobou povinnou k dani v souladu s čl. 

14a odst. 2. 

Ve vztahu k dodáním uvedeným v písmenu a) obsahuje přiznání k 

dani také osobní identifikační číslo pro DPH nebo daňové 

registrační číslo přidělené každým členským státem, z něhož je toto 

zboží odesláno nebo přepraveno. 

Ve vztahu k dodáním uvedeným v písmenu b) obsahuje přiznání k 

dani také osobní identifikační číslo pro DPH nebo daňové 
registrační číslo přidělené každým členským státem, z něhož je toto 

zboží odesláno nebo přepraveno, jsou-li tyto údaje k dispozici. 

Přiznání k dani obsahuje údaje uvedené v tomto odstavci v 

rozdělení podle členských států spotřeby. 

3. Má-li osoba povinná k dani poskytující služby, na něž se vztahuje 

tento zvláštní režim, jednu nebo více stálých provozoven, z nichž 

poskytuje služby, jinde než v členském státě identifikace, obsahuje 

přiznání k dani také celkovou hodnotu bez DPH, platné sazby daně, 
celkovou výši příslušné daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb a 

celkovou splatnou daň s ohledem na tato dodání, a to pro každý 

členský stát, v němž má daná osoba povinná k dani provozovnu, 

spolu s osobním identifikačním číslem pro DPH nebo daňovým 
registračním číslem dané provozovny, a v členění podle členských 

států spotřeby.“ 

32017L245 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369t 

1. Přiznání k dani obsahuje identifikační číslo pro DPH podle 

článku 369q a pro každý členský stát spotřeby, kde je daň splatná, 

celkovou hodnotu, bez DPH, prodeje na dálku u zboží dovezeného 

ze třetích území nebo třetích zemí, u něhož vzniká daňová 
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odst. 1) povinnost v daném zdaňovacím období, a celkovou výši příslušné 

daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb. V přiznání k dani se 
rovněž uvedou příslušné sazby daně a celková splatná daň. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30   
(čl. 369p ) 

1. Informace předložené osobou povinnou k dani, která nepoužívá 

zprostředkovatele, členskému státu identifikace předtím, než začne 
používat tento zvláštní režim, musí obsahovat tyto identifikační 

údaje: 

a) plné jméno; 

b) poštovní adresu; 

c) elektronickou adresu a internetové stránky; 

d) identifikační číslo pro DPH nebo vnitrostátní daňové číslo.2. 

Informace předložené zprostředkovatelem členskému státu 

identifikace předtím, než začne využívat tento zvláštní režim na 
účet osoby povinné k dani, musí obsahovat tyto identifikační údaje: 

a) plné jméno; 

b) poštovní adresu; 

c) elektronickou adresu: 

d) identifikační číslo pro DPH. 

3. Informace předložené zprostředkovatelem členskému státu 

identifikace za každou osobu povinnou k dani, již zastupuje, 

předtím, než tato osoba povinná k dani začne využívat tento zvláštní 

režim na účet osoby povinné k dani, musí obsahovat tyto 

identifikační údaje: 

a) plné jméno; 

b) poštovní adresu; 

c) elektronickou adresu a internetové stránky; 

d) identifikační číslo pro DPH nebo vnitrostátní daňové číslo; 

e) osobní identifikační číslo přidělené v souladu s čl. 369q odst. 2. 

§ 110p 

odst. 1 

(1) Hodlá-li osoba uskutečňující vybraná plnění 

používat v tuzemsku některý z režimů zvláštního 

režimu jednoho správního místa a splňuje-li 

v tuzemsku podmínky jeho použití, je povinna podat 

přihlášku k registraci osoby uskutečňující vybraná 

plnění.  

32008L0008 Čl. 5 

odst. 11 

(čl. 360) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí členskému 

státu identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou vykonává 

jako osoba povinná k dani, nebo takové její změny, které způsobí, 

že přestane splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního 
režimu. Toto oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 23 

Osoba povinná k dani oznámí členskému státu identifikace zahájení 

a ukončení zdanitelných činností, na něž se vztahuje tento zvláštní 
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(čl. 369c) režim, nebo takové jejich změny, které způsobí, že přestane 

splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. Toto 
oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369o) 

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu nebo 

zprostředkovatel jednající na její účet oznámí členskému státu 
identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou vykonává podle 

tohoto zvláštního režimu, nebo takové její změny, které způsobí, že 

přestane splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. 

Toto oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30   

(čl. 369p  
odst. 1) 

1. Informace předložené osobou povinnou k dani, která nepoužívá 

zprostředkovatele, členskému státu identifikace předtím, než začne 

používat tento zvláštní režim, musí obsahovat tyto identifikační 
údaje: 

a) plné jméno; 

b) poštovní adresu; 

c) elektronickou adresu a internetové stránky; 

d) identifikační číslo pro DPH nebo vnitrostátní daňové číslo. 

§ 110q (1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba 

uskutečňující vybraná plnění povinna uvádět při 

registraci ve zvláštním režimu jednoho správního 

místa, je povinna tuto změnu oznámit správci daně do 

10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

nastala. 

(2) Přestane-li osoba uskutečňující vybraná plnění 

uskutečňovat vybraná plnění v daném režimu 

zvláštního režimu jednoho správního místa, je povinna 

tuto skutečnost oznámit správci daně do 10 dnů po 

skončení kalendářního měsíce, ve kterém přestala tato 

plnění uskutečňovat. 

32008L0008 Čl. 5 

odst. 11 

(čl. 360) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství oznámí členskému 

státu identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou vykonává 
jako osoba povinná k dani, nebo takové její změny, které způsobí, 

že přestane splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního 

režimu. Toto oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 23 

(čl. 369c) 

Osoba povinná k dani oznámí členskému státu identifikace zahájení 

a ukončení zdanitelných činností, na něž se vztahuje tento zvláštní 

režim, nebo takové jejich změny, které způsobí, že přestane 

splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. Toto 
oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369o) 

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu nebo 

zprostředkovatel jednající na její účet oznámí členskému státu 
identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou vykonává podle 

tohoto zvláštního režimu, nebo takové její změny, které způsobí, že 

přestane splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. 

Toto oznámení se podává elektronicky. 

§ 110r 

odst. 3  

písm. a) 

(3) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí 

namísto daňového identifikačního čísla v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii daňové evidenční číslo 

pro účely režimu mimo Evropskou unii, 

32017L2455 Čl. 2 

odst. ´17 

(čl. 362) 

Členský stát identifikace přidělí osobě povinné k dani neusazené ve 

Společenství pro účely využití tohoto zvláštního režimu osobní 

identifikační číslo pro DPH a sdělí jí ho elektronickými prostředky. 
Na základě informací použitých pro tuto identifikaci mohou členské 
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státy spotřeby využít vlastní identifikační systémy. 

§ 110r 

odst. 3  

písm. b) 

(3) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí 

namísto daňového identifikačního čísla v případě  

b) dovozního režimu daňové evidenční číslo pro účely 

dovozního režimu. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369q 

odst. 1 a 4) 

1. Členský stát identifikace přidělí osobě povinné k dani využívající 

tento zvláštní režim osobní identifikační číslo pro DPH pro účely 

využití tohoto zvláštního režimu a sdělí jí je elektronickými 

prostředky. 

4. Identifikační číslo pro DPH přidělené podle odstavců 1, 2 a 3 se 

použije pouze pro účely tohoto zvláštního režimu. 

§ 110t (1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pouze 

pokud osoba uskutečňující vybraná plnění  

a) oznámí, že přestala v daném režimu zvláštního 

režimu jednoho správního místa uskutečňovat vybraná 

plnění nebo je neuskuteční po dobu 2 let,  

b) nesplňuje podmínky použití daného režimu 

zvláštního režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku, na jejichž základě byla registrována,  

c) závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující 

se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa,  

a) oznámí, že přestala v daném režimu zvláštního 

režimu jednoho správního místa uskutečňovat vybraná 

plnění nebo je neuskuteční po dobu 2 let,  

b) nesplňuje podmínky použití daného režimu 

zvláštního režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku, na jejichž základě byla registrována,  

c) závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující 

se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa, nebo  

d) je pověřující osobou; správce daně zruší pouze 

registraci v dovozním režimu. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 18 

(čl. 363 

písm. a)) 

Členský stát identifikace vymaže osobu povinnou k dani 

neusazenou ve Společenství z identifikačního registru v těchto 

případech: 

a) tato osoba mu oznámí, že již služby, na které se vztahuje tento 

zvláštní režim, neposkytuje; 

32008L008 Čl. 5 

odst. 11 

(čl. 363 

písm. b) až 

d) 

Členský stát identifikace vymaže osobu povinnou k dani 

neusazenou ve Společenství z identifikačního registru v těchto 

případech: 

b) lze jinak mít za to, že zdanitelné činnosti této osoby skončily; 

c) tato osoba přestane splňovat podmínky pro použití tohoto 

zvláštního režimu; 

d) tato osoba soustavně porušuje pravidla tohoto zvláštního režimu. 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 11 

(čl. 369e 

písm. a)) 

Členský stát identifikace vyloučí osobu povinnou k dani z tohoto 

zvláštního režimu v těchto případech: 

a)tato osoba oznámí, že již nedodává zboží a neposkytuje služby, na 

něž se vztahuje tento zvláštní režim; 

32008L008 Čl. 5 

odst. 15 

(čl. 369e 

písm. b) až 
d) 

b) lze jinak mít za to, že zdanitelné činnosti této osoby, na něž se 

vztahuje tento zvláštní režim, skončily; 

c) tato osoba přestane splňovat podmínky pro použití tohoto 

zvláštního režimu; 

d) tato osoba soustavně porušuje pravidla tohoto zvláštního režimu. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369r 

odst. 1) 

1. Členský stát identifikace vymaže osobu povinnou k dani 

nevyužívající zprostředkovatele z identifikačního registru v těchto 

případech: 

a) tato osoba mu oznámí, že již neuskutečňuje prodej na dálku u 

zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí; 

b) lze jinak mít za to, že zdanitelné činnosti prodeje na dálku u 

zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí skončily; 
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c) tato osoba přestane splňovat nezbytné podmínky pro použití 

tohoto zvláštního režimu; 

d) tato osoba soustavně porušuje pravidla tohoto zvláštního režimu. 

§ 110v 

odst. 1 

(1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku plnit 

jako zprostředkovatel jménem a na účet osoby 

uskutečňující vybraná plnění povinnosti vyplývající 

z použití dovozního režimu a splňuje-li podmínky, za 

kterých může být v tuzemsku zprostředkovatelem, je 

povinna podat přihlášku k registraci 

zprostředkovatele. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369o) 

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu nebo 

zprostředkovatel jednající na její účet oznámí členskému státu 
identifikace zahájení a ukončení činnosti, kterou vykonává podle 

tohoto zvláštního režimu, nebo takové její změny, které způsobí, že 

přestane splňovat podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. 

Toto oznámení se podává elektronicky. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30   

(čl. 369p  
odst. 2 a 3) 

2. Informace předložené zprostředkovatelem členskému státu 

identifikace předtím, než začne využívat tento zvláštní režim na 

účet osoby povinné k dani, musí obsahovat tyto identifikační údaje: 

a) plné jméno; 

b) poštovní adresu; 

c) elektronickou adresu: 

d) identifikační číslo pro DPH. 

3. Informace předložené zprostředkovatelem členskému státu 

identifikace za každou osobu povinnou k dani, již zastupuje, 
předtím, než tato osoba povinná k dani začne využívat tento zvláštní 

režim na účet osoby povinné k dani, musí obsahovat tyto 

identifikační údaje: 

a) plné jméno; 

b) poštovní adresu; 

c) elektronickou adresu a internetové stránky; 

d) identifikační číslo pro DPH nebo vnitrostátní daňové číslo; 

e) osobní identifikační číslo přidělené v souladu s čl. 369q odst. 2. 

§ 110w (1) Dojde-li ke změně údajů, které je zprostředkovatel 

povinen uvádět při registraci zprostředkovatele 

v dovozním režimu, je povinen tuto změnu oznámit 

správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém nastala.   

(2) Přestane-li pověřující osoba uskutečňovat vybraná 

plnění v dovozním režimu, je zprostředkovatel, v jehož 

registraci je uvedena, povinen tuto skutečnost oznámit 

správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém tato osoba přestala vybraná plnění 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30   

(čl. 369p  

odst. 4) 

4. Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu nebo 

případně její zprostředkovatel oznámí členskému státu identifikace 

veškeré změny předložených informací. 
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poskytovat. 

§ 110x (3) V rozhodnutí o registraci zprostředkovatele 

v tuzemsku správce daně přidělí namísto daňového 

identifikačního čísla 

a) daňové evidenční číslo zprostředkovatele pro účely 

dovozního režimu nebo 

b) každé osobě uskutečňující vybraná plnění uvedené 

v tomto rozhodnutí, jejímž jménem a na jejíž účet 

zprostředkovatel plní povinnosti vyplývající 

z dovozního režimu, daňové evidenční číslo pro účely 

dovozního režimu. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369q 

odst. 2 až 4) 

2. Členský stát identifikace přidělí zprostředkovateli osobní 

identifikační číslo a sdělí mu je elektronickými prostředky. 

3. Členský stát identifikace přidělí osobní identifikační číslo pro 

DPH pro účely využití tohoto zvláštního režimu zprostředkovateli 

za každou osobu povinnou k dani, za niž je určen. 

4. Identifikační číslo pro DPH přidělené podle odstavců 1, 2 a 3 se 

použije pouze pro účely tohoto zvláštního režimu. 

§ 110z (1) Správce daně rozhodne z moci úřední o změně 

registrace zprostředkovatele spočívající v tom, že 

osoba uskutečňující vybraná plnění již nebude 

uvedena v jeho registraci, pouze pokud  

a) zprostředkovatel oznámí, že tato osoba přestala 

uskutečňovat vybraná plnění v dovozním režimu, nebo 

je tato osoba po dobu 2 let neuskuteční, 

b) tato osoba nesplňuje podmínky použití dovozního 

režimu v tuzemsku, na jejichž základě byla uvedena 

v registraci zprostředkovatele, 

c) tato osoba závažným způsobem poruší své 

povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa nebo 

d) zprostředkovatel oznámí, že již není touto osobou 

pověřen, aby plnil povinnosti vyplývající z použití 

dovozního režimu jejím jménem a na její účet. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369r 

odst. 3) 

3. Členský stát identifikace vymaže osobu povinnou k dani 

zastupovanou zprostředkovatelem z identifikačního registru v těchto 

případech: 

a) zprostředkovatel mu oznámí, že osoba povinná k dani, za kterou 

je určen, již neuskutečňuje prodej na dálku u zboží dovezeného ze 

třetích území nebo třetích zemí; 

b) lze jinak mít za to, že zdanitelné činnosti této osoby povinné k 

dani týkající se prodeje na dálku u zboží dovezeného ze třetích 

území nebo třetích zemí skončily; 

c) tato osoba povinná k dani přestane splňovat nezbytné podmínky 

pro využití tohoto zvláštního režimu; 

d) tato osoba povinná k dani soustavně porušuje pravidla tohoto 

zvláštního režimu; 

e) zprostředkovatel oznámí členskému státu identifikace, že tuto 

osobu povinnou k dani již nezastupuje. 

§ 110zb (1) Správce daně zruší registraci zprostředkovatele 

z moci úřední, pouze pokud zprostředkovatel  

a) po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí 

neměl ve své registraci uvedenou žádnou pověřující 

osobu, 

b) nesplňuje podmínky, na jejichž základě byl jako 

zprostředkovatel registrován, nebo 

c) závažným způsobem jako zprostředkovatel poruší 

své povinnosti vztahující se ke správě daně v dovozním 

režimu v tuzemsku. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369r 

odst. 2) 

2. Členský stát identifikace vymaže zprostředkovatele z 

identifikačního registru v těchto případech: 

a) zprostředkovatel po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních 

čtvrtletí nejednal jako zprostředkovatel na účet osoby povinné k 

dani využívající tento zvláštní režim; 

b) zprostředkovatel přestane splňovat ostatní nezbytné podmínky 

pro činnost zprostředkovatele; 

c) zprostředkovatel soustavně porušuje pravidla tohoto zvláštního 

režimu. 
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§ 110zc 

písm. a) 

Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

je zdaňovacím obdobím  

a) kalendářní čtvrtletí v případě režimu mimo 

Evropskou unii a režimu Evropské unie, . 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 19 

(čl. 364) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství, která využívá 

tohoto zvláštního režimu, podává elektronickými prostředky 
členskému státu identifikace přiznání k dani za každé kalendářní 

čtvrtletí, a to i v případě, že služby, na něž se vztahuje tento zvláštní 

režim, nebyly poskytnuty. Přiznání k dani se podává do konce 

měsíce následujícího po konci zdaňovacího období, za které se 
přiznání k dani podává. 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 12 

(čl. 369f) 

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu podává 

elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k 
dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že se dodání 

zboží a poskytnutí služby, na něž se vztahuje tento režim, 

neuskutečnily. Přiznání k dani se podává do konce měsíce 

následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k 
dani podává. 

§ 110zc 

písm. b) 

Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

je zdaňovacím obdobím  

b) kalendářní měsíc v případě dovozního režimu. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369s) 

Osoba povinná k dani využívající tento zvláštní režim nebo její 

zprostředkovatel podávají elektronickými prostředky členskému 
státu identifikace přiznání k dani za každý měsíc, a to i v případě, že 

se prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích 

zemí neuskutečnil. Přiznání k dani se podává do konce měsíce 

následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k 
dani podává. 

Pokud má být podáno přiznání k dani v souladu s prvním 

pododstavcem, členský stát neukládá pro účely DPH žádné další 

povinnosti ani nestanoví jiné formality při dovozu. 

§ 110zd (1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do 20 dnů 

konce kalendářního měsíce následujícího po skončení 

zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné 

zdaňovací období neposkytl vybrané služby neuskutečnil 

vybrané plnění. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 19 

(čl. 364) 

Osoba povinná k dani neusazená ve Společenství, která využívá 

tohoto zvláštního režimu, podává elektronickými prostředky 

členskému státu identifikace přiznání k dani za každé kalendářní 

čtvrtletí, a to i v případě, že služby, na něž se vztahuje tento zvláštní 

režim, nebyly poskytnuty. Přiznání k dani se podává do konce 
měsíce následujícího po konci zdaňovacího období, za které se 

přiznání k dani podává. 

32019L1995 Čl. 1 

odst. 12 

(čl. 369f) 

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu podává 

elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k 

dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že se dodání 

zboží a poskytnutí služby, na něž se vztahuje tento režim, 

neuskutečnily. Přiznání k dani se podává do konce měsíce 
následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k 
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dani podává. 

32017L2455 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369s) 

Osoba povinná k dani využívající tento zvláštní režim nebo její 

zprostředkovatel podávají elektronickými prostředky členskému 

státu identifikace přiznání k dani za každý měsíc, a to i v případě, že 

se prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích 
zemí neuskutečnil. Přiznání k dani se podává do konce měsíce 

následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k 

dani podává. 

Pokud má být podáno přiznání k dani v souladu s prvním 

pododstavcem, členský stát neukládá pro účely DPH žádné další 

povinnosti ani nestanoví jiné formality při dovozu. 

§ 110ze 

odst. 1 až 3 a 

5 

(1) Pokud uživatel zjistí, že daň má být vyšší, nebo nižší 

než poslední známá daň, a je povinen provést opravu 

daně, nebo využije svého oprávnění provést opravu 

daně, uvede ji nejpozději v dodatečném daňovém 

přiznání, které je součástí daňového přiznání za 

zdaňovací období, ve kterém se uživatel dozvěděl 

o skutečnostech rozhodných pro tuto opravu; důvody 

pro uvedení opravy daně a den zjištění rozdílu oproti 

poslední známé dani se neuvádí. 

(2) Podání dodatečného daňového přiznání z jiných 

důvodů, než jsou důvody podle odstavce 1, není 

přípustné. 

(3) Opravu daně podle odstavce 1 nelze v dodatečném 

daňovém přiznání uvést po uplynutí lhůty pro opravu 

daně, která činí 3 roky; lhůta pro opravu daně počne 

běžet dnem, ve kterém uplynula lhůta pro podání 

původního daňového přiznání. 

(5) Daň dodatečně tvrzená osobou uskutečňující 

vybraná plnění nebo zprostředkovatelem je splatná v 

náhradní lhůtě splatnosti, která je shodná s lhůtou pro 

podání daňového přiznání, ve kterém uživatel uvedl 

příslušnou opravu daně. 

32017L2455  Čl. 2   
odst. 19 

(čl. 365 

2. pododst.) 

Pokud je v přiznání k dani po jeho podání nutné provést jakékoli 

změny, uvedou se v některém z následných přiznání do tří let ode 

dne, kdy mělo být podáno původní přiznání v souladu s článkem 
364. V uvedeném následném přiznání se označí příslušný členský 

stát spotřeby, zdaňovací období a výše daně, u nichž je potřeba 

provést jakékoli změny 

32017L245 Čl. 2 

odst. 25 

(čl. 369g 

odst. 4) 

4. Pokud je v přiznání k dani po jeho podání nutné provést jakékoli 

změny, uvedou se v některém z následných přiznání do tří let ode 

dne, kdy mělo být podáno původní přiznání v souladu s článkem 

369f. V uvedeném následném přiznání se označí příslušný členský 
stát spotřeby, zdaňovací období a výše daně, u nichž je potřeba 

provést jakékoli změny. 

32017L245 Čl. 2 

odst. 30 

(čl. 369t 

odst. 2) 

 

2. Pokud je v přiznání k dani po jeho podání nutné provést jakékoli 

změny, uvedou se v některém z následných přiznání do tří let ode 

dne, kdy mělo být podáno původní přiznání v souladu s článkem 

369s. V uvedeném následném přiznání se označí příslušný členský 

stát spotřeby, zdaňovací období a výše daně, u nichž je potřeba 
provést jakékoli změny. 

§ 110zf  

odst. 1 

(1) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná 

místa bez zaokrouhlování. 

32008L0008 Čl. 5 

odst. 12 

(čl. 366 

odst. 1) 

1. Údaje v přiznání k dani se vyjadřují v eurech. 

Členské státy, které nepřijaly euro, mohou požadovat, aby údaje v 

přiznání k dani byly vyjádřeny v jejich národní měně. Pokud byly 

při poskytnutí služby použity jiné měny, použije osoba povinná k 
dani neusazená ve Společenství pro vyplnění přiznání k dani 
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směnný kurz platný poslední den zdaňovacího období. 

32008L0008 Čl. 2 

odst. 26 

(čl. 369h 

odst. 1 

1.pododst. a 

2. pododst. 
1. věta) 

1. Údaje v přiznání k dani se vyjadřují v eurech. 

Členské státy, které nepřijaly euro, mohou požadovat, aby údaje v 

přiznání k dani byly vyjádřeny v jejich národní měně. 

32017L2455  Čl. 2 

odst. 26  
(čl. 369h 

odst. 1 2. 

pododst. 2. 

věta) 

Pokud byly při dodání zboží nebo poskytnutí služby použity jiné 

měny, použije osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního 
režimu pro vyplnění přiznání k dani směnný kurz platný poslední 

den zdaňovacího období. 

32017L2455  Článek 2 
odst. 30  

(čl. 369u 

odst. 1)) 

1. Údaje v přiznání k dani se vyjadřují v eurech. 

Členské státy, jejich měnou není euro, mohou požadovat, aby údaje 

v přiznání k dani byly vyjádřeny v jejich národní měně. Pokud byly 

při dodání zboží použity jiné měny, použije osoba povinná k dani 

využívající tohoto zvláštního režimu nebo její zprostředkovatel pro 
vyplnění přiznání k dani směnný kurz platný poslední den 

zdaňovacího období. 

§ 110zf 

odst. 2   

písm. a) 

(2) Pro účely vyčíslení daně v eurech se pro přepočet 

použije směnný kurz 

a) Evropské centrální banky zveřejněný pro  

1. poslední den zdaňovacího období, nebo 

2. nejbližší následující den, pokud pro poslední den 

zdaňovacího období není kurz zveřejněn,  

32006L0112 

 

 Čl. 366 

odst. 2 

2. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných 

Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v 

uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší 

následující den. 

32008L0008 Čl. 2 

odst. 26 

(čl. 369h 

odst. 2) 

2. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných 

Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v 

uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší 

následující den. 

32017L2455  Článek 2 

odst. 30  

(čl. 369u 

odst. 2)) 

2. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných 

Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v 

uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší 

následující den. 
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Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

1.  32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 

2.  32008L0008 Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby 

3.  32008L0009 Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 
2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě  

4.  32009L0069 Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o  daňové úniky spojené s dovozem 

5.  32009L0132 Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112 /ES, pokud 

se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu 

6.  32010L0045 Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, 

pokud jde o pravidla fakturace 

7.  32013L0043 Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, 

pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem podvodů 

8.  32017L2455 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o  určité 

povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku 

9.  32018L1910 Směrnice Rady (EU) 2018/1910, ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení 

určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy 

10.  32019L1995 Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje 

zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží 
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